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Kap Hornin kiertäjänä tunnettu merikapteeni Paul Aarnio syntyi Porin Reposaarella 

1892.  Hän lähti merille 14-vuotiaana, muutti Karkkuun Rautaveden rannalle sodan 

aikana ja kuoli kodissaan Karkussa 1970. Aarnio matkusti vuosittain Karkusta 

Reposaarelle 3-pyöräisellä mopollaan ajaen Kokemäenjoen rantateitä ja tutkien 

matkan varrella kiintoisia paikkoja. Merikarhun Kierros on hänen pyhiinvaellusreittinsä 

Karkusta Reposaarelle vanhempiensa haudoille ja suolaisen meren äärelle. 
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Merikarhun Kierroksen reitin Porin kohdeopas on tutkimusraportti, joka on laadittu luonto- ja 
kulttuurimatkailijoiden avuksi mielenkiintoisen kotimaanretken suunnitteluun. Se auttaa myös 
paikallisia asukkaita ja koulujen oppilaita tuntemaan kotiseutunsa arvokkaita paikkoja ja tarinoita. 
Opasvihko täydentää GoogleMaps -sovelluksella valmistettua Merikarhun Kierroksen reitin ja sen 
kohteiden sijaintia osoittavaa verkkojulkaisua eli sähköistä karttaa. GoogleMaps -kartan pohjatasolta 
Merikarhun Kierroksen kulkija löytää linkkejä paikallisten yrittäjien tarjoamiin matkailun 
tukipalveluihin esim. majoitus, ruokailu- ja ohjelmapalveluihin, joita ei sen vuoksi esitetä tämän 
hankkeen valmistamassa aineistossa.  
 
Sekä kartan että tämä opasvihkosen on EU-LEADER ohjelman osittain rahoittamassa maaseudun 
kehittämishankkeessa valmistanut Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n projektiryhmä 
yhteistyössä alueen kuntien, kaupunkien ja museoiden asiantuntijoiden muodostaman hankeryhmän 
kanssa. Hankkeen toiminta kohdistuu Kokemäenjoen varrella oleviin kaikkiin seitsemään kuntaan ja 
kaupunkiin. Hankkeen saama kuntarahoitustuki jakautuu Joutsenten Reitin ja Karhuseudun LEADER-
yhteisöjen tausta-alueiden kesken.  
 
Merikarhun Kierros -hankkeen projektiryhmä:  
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Hankejohtaja MH, MMK Lasse Lovén. 
Asiantuntijat: FM Kari Mäntylä, FM Juhani Mellanoura ja FM Klaus Rahikainen 

Porin hankeryhmä: 
Akuliina Aartolahti, Satakunnan Museo   
Riina Haanpää, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto- ohjelma,   
Kari Nummi, Satakunnan Museon Ystävät ry   
Markku Saiha, Ammattikalastajat    
Maria Suomivirta, Visit Pori Oy   
Haakon Uddfolk, Räpsöön Rantaparlamentti    

Porin kohdeoppaan valmistelun tehtävänjako: 
Asiantuntijatyö, lähdeaineistojen keruu ja analyysi Kari Mäntylä 
Kalastukseen liittyvä asiantuntijatyö  Juhani Mellanoura 
Toimitustyö, täydentäminen, taitto ja kuvien käsittely Lasse Lovén 
Kohteiden arviointi ja lisätiedot   Porin Hankeryhmä 

Asiantuntija-apua sekä aineistoja ovat antaneet Satakunnan Museo 

    Rauman merimuseo  
Luonnonsuojelukohteisiin liittyvä asiantuntija-apu Metsähallitus 
    ELY-keskukset 

Kuvien ja karttojen omistus ja hallintaoikeudet esitetään kunkin kuvan ja kartan selityksessä. Kannen 
valokuva: Jan Eerala. 
 
Kohteiden esitysluvat: 
Julkisessa omistuksessa olevat kohteet esitetään avoimina tutustumiskohteina kuitenkin siten, että 
niihin liittyvät suojelurajoitukset kerrotaan opastekstissä. Kohteista ei esitetä salassa pidettäviksi 
tarkoitettuja tietoja. Yksityisessä omistuksessa olevat kohteet esitetään rajoitettuina 
tutustumiskohteina siten, kuin maanomistajan kanssa on erikseen sovittu. Kohteisiin voidaan tutustua 
joko jokamiehenoikeudella tai tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla kohteen omistajan 
ohjauksessa. Tutustumismahdollisuus kuvataan oppaan tekstissä. 
 

Porin vaakunan kansikuvassa esitetyn vanhan version laati kuvataiteilija Eric O. W. Ehrström vuonna 
1931. Sen heraldinen selitys kuului: "kullanvärinen kilpi ja siinä edestäpäin kuvattu punaisella 
ritarikruunulla varustettu musta karhunpää punainen kieli ojossa. Kilven alapuolta ympäröi sininen 
nauha, jossa hopeakirjaimin on lause: ”Deus protector noster".  Latinankielinen lause oli Porin 
kaupungin perustajan Juhana herttuan tunnuslause (”Jumala suojelijamme”).  
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Nykypäivänä käytössä oleva versio on suomalaisen heraldikko Olof Erikssonin vuonna 1959 uudelleen 
piirtämä ja kaupunginvaltuuston viralliseksi vahvistama.  

Litorinameren ja Itämeren vaiheiden kartat: 

Värillisiä karttoina esitettävä Maisemamalli kuvaa jääkauden jälkeisiä merivaiheita Satakunnassa ajalta 

6500 eaa. -1500 jaa. Malli perustuu maanmittauslaitoksen julkaisemaan maiseman nykytilaa 

kuvaavaan LIDAR-aineistoon ja siitä laskettuun korkeusmalliin, joka esittää nykyistä maastoa nykyisen 

merenpinnan yläpuolella (mpy.). Järvialtaiden kallistumista, jokiuomien eroosiota tai suistojen 

muodostumista ei ole mallissa huomioitu. Suistoalueilla maankohoaminen on joen tuomien 

sedimenttien laskeutumisesta ja kasautumisesta johtuen olennaisesti nopeampaa kuin pelkästään 

jääkauden jälkeinen maankohoaminen kalliomailla tai suistojen ulkopuolisilla moreenimailla ja 

soraharjuilla. Tämän vuoksi muinaismuistokohteiden iän määrittämistä ei suistoalueilla voi tehdä 

pelkästään korkeuden perusteella. Koska joen tuomat sedimentit laskeutuvat suistomaan pohjaan 

veden alla, tämä ei vaikuta vesipintojen ja niiden ajoittumisen kuvaukseen maisemamallissa.  

Vesipintojen rajaamiselle ongelmia sen sijaan tuottaa kosteikkojen päälle aikaa myöden nousevien 

turvemaiden, erityisesti kohosoiden nykyiset pinnankorkeudet, jotka liioittelevat meren muuttumista 

maaksi Huittisten-Kokemäen seudulla enimmillään jopa noin tuhannella vuodella. Kartassa esitetään 

lisätietona Kokemäenjoen nykyinen uoma vaalealla värillä. Samoin kartan havainnollistamiseksi 

esitetään joitain nykyisiä paikannimiä niiden alueilla. Maisemamallin on tuottanut Satakunnan Museo, 

toteutuksesta on vastannut Muuritutkimus Oy. 

Kokemäenjoen linjausta seuraavan muinaismeren korkeustasojen ajoitus on johdettu nykyisestä mpy. 

korkeudesta (metriä merenpinnan yläpuolella) soveltaen Taipaleen-Saarniston (1991) mallia maan 

kohoamisesta. Jäätikön sulamisen jälkeen maan kohoaminen oli nopeaa, välittömästi sulamisen 

jälkeen jopa useita metrejä 100 vuoden jakson aikana. Kohoaminen hidastui siten, että maa kohosi 

aina noin 2 cm vähemmän per 100 vuoden jakso vuoteen 2000 eaa. asti. Sen jälkeen noin 4000 vuoden 

ajan maa on kohonnut tällä alueella tasaisesti noin 68 cm sadassa (100) vuodessa.  Raportin 

tarkastelussa korkeustasot ovat välillä 0–70 m mpy.   

Muinaismuistokohteiden iän esittäminen: 
Tässä raportissa kaikki ikämääritteet esitetään ns. kalibroituina ikämääreinä silloin, kun on 
käytettävissä radiohiilimenetelmään perustuva ajoitus.  
 
Lyhennykset: 
mpy. = meren pinnan yläpuolella viimeisellä Maanmittauslaitoksen peruskartalla 
eaa. = ennen ajanlaskun alkua 
jaa. = jälkeen ajanlaskun alun 
 

Kohteet GoogleMaps -kartalla:  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UYeMcwhZlVhIWH9AFjFdSJj6xCALv1Uc&usp=sharing 

Kohteisiin tutustuminen ja niissä liikkuminen tapahtuu kokonaan kulkijan omalla vastuulla. Osa 

kohteista on talvella suljettuja tai vailla talvihoitoa. Tämä mainitaan kohteen esittelyssä. Kaikki 

kohteet eivät ole esteettömiä. Merkittävistä kulkuesteistä kerrotaan kohteen esittelyssä. Kulkijalta 

odotetaan huomaavaisuutta ja kohteen kunnioitusta. Omat roskat viedään pois, kun kohteesta 

poistutaan. Jokamiehen oikeudella liikuttaessa muistetaan myös jokamiehen vastuu. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UYeMcwhZlVhIWH9AFjFdSJj6xCALv1Uc&usp=sharing
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0. Pori – merisyntyinen kaupunki 

Porin kaupungin perustaminen vuonna 1558 liittyy keskiajan Ulvilan kaupungin 
loppuvaiheisiin. Ruotsin Kuningas Kustaa Vaasalta tuli käsky, että Ulvilan ja Rauman porvarien 
oli vuosien 1551–52 aikana muutettava vastaperustettuun Helsingin kaupunkiin. Muutaman 
vuoden kuluttua he saivat luvan palata takaisin kotiseudulleen.  Asukkaat saivat luvan palata 
takaisin Ulvilaan 1557. Seuraavana vuonna 1558 perustettiin Pori ja kaikki asukkaat, jotka 
suostuivat sinne siirtymään, saivat 10 vuoden verovapauden. Ulvilan kaupunkioikeudet 
lakkautettiin ja siirrettiin Porille. 

Mereen liittyvä Porinlahti avautui suoraan luoteeseen. Tämä vesialue oli leveydeltään 4–5 km 
ja sen kapein kohta sijaitsi Kivinin paikkeilla 8 km kaupungista luoteeseen (Kuva 1). Kaupungin 
paikka oli tuulille altis. Vain Isosannan hiekkasärkät pystyivät antamaan jotain suojaa lahden 
suunnasta puhaltavilta tuulilta. Ulvilan merisatama ja kauppapaikka oli hiljentynyt ja jäänyt 
kauas vanhan jokisuiston yläosaan. Lattomeri oli soistumassa. Vanha laivaväylä Preiviikin 
lahden ja Vähärauman välillä oli maatunut umpeen. Purjelaivat saapuivat Selkämereltä Poriin 
nyt Räpsöönsuntin kautta. Jokisuun kehittymässä olevat luodot keräsivät ylleen joen tuomaa 
lietettä ja nousivat merestä nopeammin, kuin geologinen maan nousunopeus edellytti.    

 

Kuva 1.  
Porin kaupunki perustettiin merenlahden 
rannalle 1558 Isosannan luodon ja nykyisen 
Raatihuoneen mäen välisen salmen 
etelärannalle. Kaupungin keskusta sijaitsi 
Raatihuoneenmäellä (nykyisin 10 m mpy.). 
Merenpinta (sininen) oli silloin noin 3 m 
nykyistä ylempänä. Kartan 
havainnollisuuden parantamiseksi siihen 
on merkitty valkoisella Kokemäenjoen 
nykyinen uoma ja muutama paikannimi.  
Kartta: © Satakunnan Museo – 
Muuritutkimus Oy. 
 

 

Suuri ympäristön muutos on Porin alueella ollut käynnissä kaupungin koko olemassaolon 
ajan. Pori perustettiin laajan merenlahden rannalle hyvän merisataman toivossa. Pian 
perustamisen jälkeen alkoi näkyä, mitä tuleman piti. Joen tuoma kiintoaine, liete, kerrostui 
voimakkaasti juuri kaupungin keskustan kohdalta luoteeseen päin. Jokiuomat mataloituivat ja 
tulevan Kirjuriluodon ylin kohta nousi näkyviin. Sen jälkeen nousivat näkyviin muut luodot. 
Lopputuloksena on suhteellinen tasainen, lukuisten pienten jokihaarojen synnyttämä suisto.  

Vuonna 2021 Kokemäenjoen suisto ulottuu Porin keskustasta Kirjuriluodon kärjestä 14–15 km 

luoteeseen. Ulvilasta Pihlavanlahdelle ulottuvalla alueella Kokemäenjoki virtaa sen itsensä 

tuomien sedimenttien päällä. Jokisuun alapuolisille vesialueille lietettä sedimentoituu arviolta 

2 metriä sadassa vuodessa.  

Joen pääuoman suu on nykyään (2021) Pihlavan kohdalla.  Menossa on Pihlavanlahden täyttö. 

Vesiliikenteelle tämä on erityisen ongelmallista. Vuodelta 1855 olevassa kartassa 

Kokemäenjoki purkautui kaupungin keskustan kohdalta viitenä haarana luoteeseen. 1940-
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luvun lopulla Porinlahti oli suurimmaksi osaksi maatunut luodoiksi aina Kiviniin asti. Laajan 

Porinlahden maatumiseen kului noin 400 vuotta. 

Suuri merikaupan muutos seurasi jokiväylän muutosta. Porissa likimain kaikki kehityksen ja 
muutoksen suuret linjat ovat liittyneet jokeen.  Meriväylän madaltumisen takia Porin oli   
siirrettävä satamaa jokea alemmas Kyläsaaren kohdalle Kiviniin. Paikan nimi silloin 1600-luvun 
alussa oli Sandudden.    

Kivini oli ensimmäinen varsinainen merisatama Porin kaupunkiasutuksen ulkopuolella. 
Satamana se toimi lähes 200 vuoden ajan (1630–1800-luvun alku). Kivinin lähellä sijaitseva 
Tukkiluodon saari otettiin myös satamakäyttöön.  Vuonna 1805 vedensyvyys Kivinin 
satamassa oli enää alle kaksi metriä, jolloin siitä luovuttiin.   

Reposaaren satama kehittyi 1700-luvun puolesta välistä lähtien.  Ulkomaiset laivat samoin 

kuin Porin suurimmat laivat poikkesivat Reposaarelle lastiaan täydentämään.   Laivojen koko 

ja niiden syväys kasvoivat. Kaupungilla ei ollut muuta vaihtoehtoa: Porin satama piti taas 

siirtää, tällä kertaa Reposaaren suojaan. Reposaari sijaitsi keskeisellä paikalla vanhan 

merireitin varrella. Saarella oli suojaisa ja syvä luonnonsatama, jota hyödynnettiin myös 

levähdys- ja turvapaikkana. Reposaaren ensimmäiset laiturit ja varastosuojat valmistuivat v.  

1778.  1790-luvulla Reposaari oli satamassa käyneiden alusten kokonaismäärällä mitattuna jo 

Suomen suurin vientisatama.   

Mäntyluodon sataman paikan määräsi rautatie, joka vahvisti Mäntyluodon sataman 
kehittämistä ja edisti Meri-Porin teollisuuden ja asuntoalueiden rakentamista. Mäntyluodon 
satama rakennettiin suojattomaan paikkaan avoimen meren äärelle. Suojaksi piti rakentaa 
vankka aallonmurtaja. Kivilaiturilla oli kaksi raideparia ja 25 tonnin kiinteä nosturi, jolla tavarat 
voitiin lastata rautatievaunusta suoraan laivaa.  Sataman talvikäyttö parani vuonna 1924, 
jolloin satama sai käyttöönsä ensimmäisen jäänsärkijänsä hinaaja Porin Karhun.  Sodan jälkeen 
toteutuneen voimakkaan teollistumisvaiheen aikana Mäntyluoto toimi sahatavaran, sellun, 
paperin, koneiden, metallin ja kemikaalien vientisatamana ja toisaalta malmin, kivihiilen, 
öljyn, koneiden ja laitteiden, kemikaalien sekä puutavaran tuontisatamana. Kun 
suurteollisuuden painopiste on siirtynyt Raumalle, jossa on syväsatama teollisuuden vieressä, 
Mäntyluodon merkitys Suomen satamaverkostossa on vähentynyt. 
 
Tahkoluodon satama on Meri-Porin uusin satama ja teollisuuskeskus. Ensimmäiset öljysäiliöt 

ja öljysatama rakennettiin Tahkoluotoon 1950-luvun loppupuolella. Hiililaituri ja -kenttä 

valmistuivat 1970-luvulla. Rautatie Tahkoluotoon valmistui 1980-luvulla ja syväsatama 1985. 

Tahkoluotoon johtaa 15,3 m syväväylä, joka palvelee Itämeren isoimpiakin rahtialuksia. 

Tahkoluodon kautta kulkee vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia kuivarahtia. Lisäksi 

Tahkoluodossa on öljy- ja kemikaaliterminaali varastoineen. Vuonna 2016   Tahkoluodossa 

avattiin Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun tuontiin tarkoitettu LNG-terminaali. 

Tahkoluodon kivihiiltä käyttävät voimalaitokset ovat tuottaneet valtakunnan verkkoon 

varavoimalaitoksina ns. reservisähköenergiaa vuosina 1976–2020. Kahden voimalan yhteinen 

teho on ollut suurimmillaan lähes 800 MW. Tahkoluodon satamassa ja sen edustalla olevalla 

merialueella on viime vuosina kehitetty tuulivoiman muuntamista sähköenergiaksi. 

Tahkoluodon ja Reposaaren-Mäntyluodon alueella toimii nyt 21 tuulivoimalaa.   
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Suuri yhteiskunnan rakennemuutos on Porissa ollut käynnissä kaiken aikaa. Pori kehittyi 400 

vuoden aikana autiosta hiekkaluodosta yhdeksi valtakunnan johtavaksi teollisuuskeskukseksi. 

Tuona aikana Porin kaupunki paloi osin tai melkein kokonaan yhdeksän eri kertaa. 

Sopeutuminen jatkuvaan muutokseen ja katastrofeista elpyminen on luonteenomaista aidolle 

porilaisuudelle. 

Kestävän kehityksen ongelmien hallitsemiseksi Porin strategiset valinnat ovat painottuneet 

koulutuksen sekä sosiaalihuollon ja terveydenhoidon palvelujen vahvistamiseen. Satakunnan 

sairaalapalvelut pyritään keskittämään Poriin ja korkeakoulujen toimintaa laajennetaan. 

Innovatiivisuutta pidetään keskeisenä kehittämishankkeiden kriteerinä. Tapahtumien 

järjestämisessä Pori on edelläkävijä monella tasolla; Pori Jazz, SuomiAreena, urheilukisat. 

Isossa kuvassa 200 vuoden ajan tapahtunut kehitysbuumi on päättynyt rajuun 

sopeutumisvaiheeseen. Tämä ei ole Kokemäenjoen varrella mitään uutta. Vastaavat tilanteet 

on nähty muutaman sadan vuoden välein Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa. Meren läheisyys 

on kuitenkin vielä Porin keskustan etuna parin vuosisadan ajan. 

Kokemäenjoki on edelleenkin valtavirta Sastamalasta Poriin. Vuotuinen jokitapahtuma on 

nykyisin nimeltään Satakunnan kansansoutu. Se on leppoisa kolmen päivää kestävä 109 km 

pituinen jokivaellus Kokemäenjokea pitkin.  Soutuviikonloppuna Suomen liput vedetään 

jokivarrella salkoihin, mikä kunnioittaa Kokemäenjokea ja Suomen kaunista luontoa. 

Parhaimmillaan venekuntia soutuun on osallistunut yli 400 ja retkeläisiä yhteensä yli 3000. 

Lisäksi moninkertainen määrä uteliasta yleisöä kertyy joen varrelle. Jokivaelluksen tukikohtia 

on joka kunnassa joen varrella. 

Lisätietoa: Satakunta-lehti.  1879; Säntti 1951; Alhonen 1991; Oravainen 1995; PSYL 2004 ja 2008.  
https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/palveluverkkouudistus/porin-vaestonkehitys 
http://pxnet2.stat.fi/explorer/Kuntien_avainluvut_2020/kuntapylvaat.html 
https://www.kansansoutu.fi/ 
https://www.visitpori.fi/retket-ja-opastukset 
 

 

Kuva 2. 
  
Vuosittain vietettävä Porin Päivä on inspiroinut 
kuvataiteilijoita lukuisiin karhuteeman visuaalisiin 
sovelluksiin. Porin Päivää on vietetty syys – lokakuun 
vaihteessa vuodesta 1961. Se on maan suurimpia 
kotiseutujuhlia ja kerää uudet ja vanhat porilaiset 
kymmeniin kaupungissa järjestettäviin tilaisuuksiin. 
Porin Päivän pääjuhlaa vietetään Porin torilla. 
Merkittävän osan juhlasta muodostaa 
ohrakryynivellin tarjoilu ja maistelu.  
 
Valokuva: Pori-Seura ry. 

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/palveluverkkouudistus/porin-vaestonkehitys
http://pxnet2.stat.fi/explorer/Kuntien_avainluvut_2020/kuntapylvaat.html
https://www.kansansoutu.fi/
https://www.visitpori.fi/retket-ja-opastukset


8 
 

1. Lattomeri 

    

Lattomeren kylä sijaitsee noin 10 km Porin keskustasta etelään.  Kylä oli meren rannalla 1500-
vuotta sitten. Maannoususta johtuen meri muuttui noin tuhannen vuoden ajanjaksolla 
vähitellen kosteikoksi ja suoksi. Lattomeren kylä muodostui tärkeäksi kulkureitin välietapiksi. 
Sen kautta on vuosisatoja kuljettu   Ulvilan ja Luvian väliä ja Luvialta Ulvilan kautta Poriin.  

Lattomeren suon kuivatus käynnistyi jo 1700-luvun puolivälissä ja lopullinen kuivatus pelloksi 

tapahtui vasta 1940-luvulla. Suomen maatalouden historiaa käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa Lattomeren suon ojitusta on pidetty ensimmäisenä laajamittaisena 

suonkuivatushankkeena ja merkittävänä saavutuksena.  

Lattomeri on aikoinaan jaettu Nakkilan ja Ulvilan kartanoiden alusmaiksi. Lattomeren alueet 

jaettiin 1800-luvulla kartanoiden työntekijöiden käyttöön ns. torpparijärjestelmän 

periaatteella. Kansalaissodan jälkeen 1918 torppareilla oli mahdollisuus itsenäistyä tilallisiksi. 

Lattomeren kyläsuunnitelma 2006 kertoo kylän yhteisöjen aktiivisesta toiminnasta kylän 

hyväksi. Lattomeren kylässä toimii 14 rekisteröityä yhdistystä.  

 
Kuva 3. Lattomeren hautausmaa on paikallisen rukoushuoneyhdistyksen omistama yksityinen 
hautausmaa Lattomeren kylän keskellä. 1939–1944 Isänmaan puolesta -muistomerkin lisäksi 
hautausmaalla on kansalaissodan muistomerkki. Hautausmaan kiviaita on tehty hiekkakivestä. 
Valokuva: Lasse Lovén.  
 

Lattomeren rukoushuone on perustettu ja vihitty kirkoksi 1900-luvun alussa. Samoihin 

aikoihin perustettua hautausmaata on laajennettu myöhemmin. Kirkko ja hautausmaa ovat 

pysyneet oman kylän eli rukoushuoneyhdistyksen hallinnassa. Länsi-Porin seurakunta pitää 

kirkon tiloissa päiväkerhoa, tyttö- ja poikakerhoa, päiväpiiriä sekä perhekerhoa. 

Jumalanpalvelus on yhtenä sunnuntaina kuussa sekä lisäksi juhlapyhinä. Joulun alla kirkossa 

lauletaan kauneimpia joululauluja. 

Lisätietoa: 
Louekari 2013; Lattomeren kyläyhdistys ry. 2006.  
https://www.kirkkoporissa.fi/hautausmaat/sankarihaudat 

https://www.kirkkoporissa.fi/hautausmaat/sankarihaudat
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2. Hiittenmäki-Kirkkokangas  

 
Hiittenmäessä Vanhan Raumantien varressa sijaitsee pronssikautinen röykkiöhautojen 
kalmisto. Röykkiöt sijaitsevat 27–30 m mpy. korkeuteen nousevalla soraharjanteella noin 300 
metrin matkalla vajaat sata metriä maantiestä. Röykkiöt sijaitsevat yksityisellä maalla. 
Röykkiöitä on ollut kaikkiaan 13. Röykkiöiden halkaisijat vaihtelevat 6–14 metriin. 
Röykkiöalueen eteläpuolella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikainen juoksuhauta. Sen 
on venäläinen sotaväki rakentanut todennäköisesti vuosina 1915–1916 osana Pohjanlahden 
rannikolla tehtyä puolustusvarustusta. Juoksuhauta on kaivettu paikoin hyvin kiviseen 
maahan usean sadan metrin matkan ja vahvistettu kiviladonnalla. 
 
Kirkkokangas on korkea (25–40 m mpy.)  tumman harmaasta diabaasista muodostunut 
kalliomäki. Pohjoisosassa Kirkkokangasta kalliota peittää moreeni. Mäen eteläosa on 
pääasiassa loivasti merelle päin viettävää hiekkakangasta. Kirkkokangas oli 5500 vuotta sitten 
saari Kokemäenjoen lahden suulla ulkomeren äärimmäisellä laidalla. Kivikauden metsästäjät 
ja kalastajat asuttivat Kirkkokangasta siihen aikaan, kun Eurajoen yhteys Kokemäenjokeen 
maatui kulkukelvottomaksi. Uusi vesireitti mereltä kulki Kirkkokankaan sivuitse jokisuuhun, 
joka oli tuolloin Kokemäen Kolsin koskien tienoilla.   

 
Kuva 4. Kirkkokankaan eteläreunan muinaisen hiekkarannan tuntumassa oli kivikautinen 
asuinpaikka. Sen lähellä oli pieni luoto, jolle aikoinaan rakennettiin suurin alueen röykkiöistä. 
Tuon mahtiröykkiön halkaisija on noin 15 m ja korkeus noin 3 m. Valokuva: Lasse Lovén. 
 

Kirkkokankaan reunoilla on useita pronssikaudelle ajoitettuja kiviröykkiöitä. Osa röykkiöistä 
sijaitsee mäen koillisreunalla korkealla kalliolla. Näiden röykkiöiden halkaisijat ovat noin 7–9 
m. Röykkiöistä ei ole löydetty mitään. Mäen eteläreunalla on ilmeisesti ollut Kirkkokankaan 
alueen varhaisin venereitti. Sen reunalla ja reitin keskellä olevassa saaressa on useita 
röykkiöitä.  
 
Kirkkokankaan kallio on diabaasia, joka on tumma, emäksinen ja kestävä kivilaji. Kivikaudella 
diabaasia käytettiin työkalujen ja aseiden materiaalina. Paikallisten asukkaiden kertoman 
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mukaan Kirkkokankaalta on melko hiljakkoin myös louhittu diabaasia. Nykyaikana diabaasia 
käytetään mm. saunoissa kiuaskivenä. Kankaan koillispäässä on toisen maailmansodan 
aikaisen Porin lentokenttää suojanneen it-tykistöaseman kaivantoja. Kirkkokankaan 
korkeimmalla harjanteella on linnoitus- ja majoituskaivantoja.  
 
Tuorsniemen verkko. Kirkkokankaan pohjoispuolella sijaitsevasta pellosta löytyi lokakuussa 
1950 ojankaivuun yhteydessä männyn kaarnasta tehtyjä verkonkohoja. Vuonna 1951 
arkeologinen kaivausryhmä löysi kohoja noin metrin paksuisen maakerroksen alta peräti 700 
kappaletta.  Toinen kaivaus tehtiin kesällä vuonna 1967, jolloin kaarnakohoja löydettiin lisää 
noin 100 kpl. Kaivauksen tekijä arveli, että kohoja oli vielä melkoisesti maan alla. Varovainen 
arvio kohojen kokonaismäärästä oli 2000 kohoa. Maanomistajan kertoman mukaan verkon 
kohoja on löytynyt myöhemmin tehtyjen maatöiden yhteydessä merkittävästi laajemmalta 
alueelta, kuin arkeologiset kaivaukset selvittivät.  
 
Osa kohoista lähetettiin New Yorkiin, jossa silloin sijaitsi radiohiilianalyysejä tekevä 
laboratorio. Tieto tuloksesta yllätti niin maallikot kuin asiantuntijatkin; kohot olivat noin 4000 
vuoden ikäisiä.  
 

 

Kuva 5. 
Tuorsniemen verkkoa 
kannattelevat kaarnapalat olivat 
keskimäärin noin 25 cm pitkiä. 
Lisäksi kaivauksesta löytyi 
lehmuksen niinestä valmistettuja 
verkkopaulan pätkiä ja hylkeen 
luita. 
 
Valokuva: Satakunnan Museon 
kuva-arkisto. 

 

Kivikauden viimeistä jaksoa kutsutaan Kiukaisten kulttuuriksi. Se ajoittuu likimain vuosiin 

2300–1500 eaa. Tuorsniemen hyljeverkko on tältä aikakaudelta. Kiukaisten kulttuurin aikana 

alkoivat yhteydet Itämeren altaan kansojen välillä vilkastua. Tuorsniemen kaivauksissa 

löydettiin palanen verkon paulaa ja solmua. Paula on lehmuksen niintä ja punottu 

kolmisäikeiseksi. Solmun tekotapaa ei löytöjen katkelmallisuuden vuoksi ole saatu varmasti 

selvitettyä.  

Tähän mennessä löydetyistä vajaasta tuhannesta kohosta saisi lyhyempiä verkkoja peräkkäin 

sitomalla yhteensä noin kilometrin mittaisen verkkojadan. Tutkijan varovaisen arvion (2000 

kohoa) mukaan pituus olisi jopa 2 kilometriä. Se on ollut aikanaan tavattoman suuri omaisuus. 

Jo kilometrinkin mittaisen verkkojadan valmistaminen ja käyttö edellyttää isoa paikoillaan 

pysyttelevää ihmisyhteisöä tai useiden erillisten pyyntiyhteisöjen yhteistyötä.   

Lisätietoa: Satakunta-lehti 1879; Luho 1954; Kauhanen 1968; Salo 2008. 
Hiittenmäki https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010007 
Hyljeverkko https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010021 
Kirkkokangas https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010084 
 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010007
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010021
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010084
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3. Viasvesi 

Viasveden venevalkamat. Viasveden lahdella ja kylän rantamilla on pitkä ja mielenkiintoinen 
historia. Voimme ajatella, että sen jälkeen, kun Pyhäjärven ja Eurajoen kautta kulkeneet 
vesireitit maannousun vuoksi mataloituivat kulkukelvottomiksi noin 4200–3200 eaa., merellä 
kulkijat matkasivat nykyisin Viasvedenlahdeksi kutsutun alueen kautta Kokemäen seudulle ja 
siitä jokea ylöspäin. Viasvedenlahden vesireitti maatui puolestaan noin 500 eaa.  

Viasveden kylä perustettiin Viasvedenlahden pohjukkaan pari vuosituhatta myöhemmin (v. 
1796). Eversti Grönvall johti tätä kehitystä 1800-luvun alkuvuosina.  Tuorsniemessä oli 
lasitehdas ja Vähäraumalla tiilitehdas, joille hän tarjosi edullisen kulkureitin rantaan. Grönvall 
aloitti v. 1806 sataman rakennustyöt Hakkiluodon niemen kärjessä sijaitsevassa saaressa 
(Makasiinikari, nyk. Mansikkasaari). Grönvallin kuoltua perikunta myi Hakkiluodon tilan ja 
vastavalmistuneen sataman v. 1812 Tuorsniemen lasitehtaan omistajattarelle, Porin 
pormestarin Lars Sacklénin tyttärelle Anna Stengrundille. Lasitehtaan tuotannosta suuri osa 
meni Tukholmaan. Hakkiluodon satamaa käytettiin noin 60 vuotta lasitavaroiden 
varastoimiseen ja lastaamiseen. Myös hienoa kvartsihiekkaa kuljetettiin kaljaaseilla 
Tukholmaan sikäläisille lasimestareille. 

 

Kuva 6. 

Lasitehtaalle tärkeitä asioita ovat tasalaatuinen 
kvartsipitoinen hiekka, polttopuu sekä maantie tai satama. 
Hiekan lisäksi tarvitaan kalkkia ja puutuhkasta uutettua 
potaskaa. Jos hiekka sisältää rautaa, lasista tulee vihreää tai 
ruskeaa. Viasvedenlahden läheisyydessä Tuorsniemessä 
sijaitsee eräs Suomen parhaista hiekkaesiintymistä. Hiekka 
oli lievästi rautapitoista, joten lasi oli vihreän sijaan vain 
vihertävää. 

Valokuva: Pentti Pere – Satakunnan Museon kuva-arkisto. 

 

Tuorsniemen lasipruuki. Porin pormestari Lars Sacklén sai v. 1781 kauppakollegiolta luvan 
lasitehtaan perustamiseen Tuorsniemeen. Kyseessä oli Suomen kolmas lasitehdas.  Tehdas 
valmisti ikkunalasia ja puhallustekniikalla pulloja, joita myytiin Länsi-Suomen kaupunkeihin ja 
Tukholmaan.  1800-luvun alussa lasitehdas siirtyi ruotsalaisten omistajien haltuun.  Vuosittain 
valmistettiin noin 400–500 laatikkoa ikkunalasia. Tehdas pysyi toiminnassa vuoteen 1868 asti, 
jolloin Suuret nälkävuodet 1866–1868 ja huono taloustilanne pakottivat sen lopettamaan. 

Lisätietoa: Wahlroos 1999. 
http://akp.nba.fi/wiki;lasitehdas 
https://issuu.com/satakunnan_museo/docs/eilen_tanaan_huomenna_web/300 
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/1765-1809-
kaupankaynti-vapautuu-5 

http://akp.nba.fi/wiki;lasitehdas
https://issuu.com/satakunnan_museo/docs/eilen_tanaan_huomenna_web/300
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/1765-1809-kaupankaynti-vapautuu-5
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/1765-1809-kaupankaynti-vapautuu-5
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4. Porin lyhytaaltoasema   

Poriin Väinölään rakennettiin Yleisradion lyhytaaltoasema vuonna 1939. Tavoitteena oli 
palvella seuraavan vuonna pidettäväksi aiottuja olympialaisia ja kansainvälisiä radiolähetyksiä. 
Kisat kuitenkin peruuntuivat talvisodan takia. Porin lyhytaaltoaseman lähetykset pääsivät 
kunnolla käyntiin vasta 1940-luvun lopulla. Aseman kautta lähetettiin suomen- ja 
ruotsinkielistä ohjelmaa Eurooppaan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.  

Yksi keskeinen kohderyhmä Porin lyhytaaltoaseman lähetyksille olivat suomalaiset 
merimiehet. Pori lähetti ”Tervehdys merille ja satamiin”-nimisiä myöhäisohjelmia, joista 
muodostui tärkeä yhdysside toisaalta kotimaan ja omaisten, toisaalta merillä usein 
vaaranalaisissa oloissa liikkuvien merimiesten välille. Ohjelmat sisälsivät omaisten 
tervehdyksiä ja lyhyen katsauksen kotimaan oloihin ja tapahtumiin sekä musiikkia. 
Merimiesten erikoislähetykset jatkuivat koko aseman toiminta-ajan.  

Porin kaupungin laajenemisen takia Väinölän lyhytaaltoaseman kehittämiselle ei ollut enää 
tilaa. Lisäksi tehokkaat radiolähettimet häiritsivät ympäristön asukkaiden elämää. 
Radiolähetyksiä kerrottiin kuuluneen jopa uuneista ja jääkaapeista. Yleisradion ja valtiovallan 
yhteisenä hankkeena Porin lyhytaaltoasema siirrettiin Itä-Porista Preiviikiin, missä uuden 
lyhytaaltoaseman toiminta alkoi vuonna 1988.  

 

Kuva 7.  
 
Porin 40 hehtaarin 
laajuinen entinen 
lyhytaaltoasema sijaitsee 
nykyisin Kuuminaisten 
niemellä. Sen mastot 
näkyvät kauas merelle. 
Etualalla komea 
siirtolohkare nimeltään 
”Enokivi”.  
 
Kuva: Lasse Lovén. 

 

Aseman antennit muodostuivat kymmenestä antennimastojen väliin sijoitetusta 
verhoantennista ja vanhalta asemalta siirretystä käännettävästä suunta-antennista. Edellisten 
lisäksi asemalla oli 185 metriä korkea keskiaaltoantenni. Lyhytaaltokeskuksessa oli yhteensä 
kuusi lähetintä: kolme automaattisesti virittyvää 500 kW:n lähetintä, 100 kW:n lähetin, 
vanhalta asemalta siirretty 250 kW:n lähetin sekä 600 kW:n keskiaaltolähetin. 

Yleisradion jakelutekniikan ulkoistamisen seurauksena Preiviikin lyhytaaltoasema päätyi 
vuonna 1998 Digita Oy:n omistukseen. Lyhytaaltoaseman toiminta on jo päättynyt. Mastot on 
jätetty paikoilleen aikansa tekniikan muistomerkiksi ja veneilijöiden linjamerkiksi. 
Mielenkiintoinen on lyhytaaltoaseman vaikutus joihinkin kulkuvälineisiin. Uskottavia 
kertomuksia on kuultu tilanteista, joissa auton moottori pysähtyy salaperäisellä tavalla 
maantiellä, kun auto ohittaa aseman. Eräästä traktorista putosi alas takapään nostolaite. 

Lisätietoa: Mäkelä 2020.    
http://www.nettiradiomaailmalla.com/porin-lyhytaaltoasema/#.X9s7j9gzZPY 

http://www.nettiradiomaailmalla.com/porin-lyhytaaltoasema/#.X9s7j9gzZPY


13 
 

5. Kaarluodon luontotorni 

  

Preiviikinlahti (ruots. Bredvik) on matala lahti Yyterinniemen ja Kuuminaistenniemen välissä. 

Luontoarvojensa, mm. maankohoamisrannan ja monipuolisen linnustonsa ansiosta se on 

pitkään ollut luonnonsuojelun kohteena. Huomattava osa lahdesta kuuluu EU:n Natura 2000-

ohjelman alueisiin. Alueelta löytyy 23 suojelun perusteena olevaa Natura-luontotyyppiä ja yksi 

suojelun perusteena oleva eläinlaji (saukko). Merkittävä osa lahdesta kuuluu myös 

Selkämeren kansallispuistoon. Preiviikinlahden vesialueet ja matalat lieterannat vetävät 

puoleensa keväin syksyin erityisesti vesilintuja ja kahlaajia. Matala merenlahti on tärkeä 

vesilintujen pesimäalue. Kaarluodon lintutornin ohi kulkee Preiviikinlahden pohjukasta 

Yyteriin asti johtava opasteilla merkitty luontopolku. 

 

Kuva 8. Kaarluodon luontotornista on upea näkymä Preiviikinlahdelle. Torni on yksi Selkämeren 

rannikon parhaita muuttolintujen havaintopaikkoja.  Porin kaupungin ympäristötoimisto rakensi 

tornin 1993. Tornin lähistöllä on kuusi erillistä pienialaista luonnonsuojelualuetta, joilla liikkumista on 

rajoitettu 1.4.–15.7.  ja retkikaverina olevat koirat on pidettävä kytkettyinä. Valokuva: Kari Mäntylä.  

Preiviikinlahden perukassa sijaitsevasta Paarnoorin kylästä pääsee Kaarluodon luontotorniin, 

josta näkee Preiviikinlahden hyvin. Kaarluodon tornissa ylin lava on noin 7 m korkeudessa. 

Lavalla lintujen tarkkailija voi miettiä, että tuhat vuotta sitten meren pinta oli samalla 

korkeudella kuin missä hän nyt seisoo. Tuolloin tältä kohtaa lännessä näkyi Kuuminaisten 

niemi ja pohjoisen-luoteen suunnalla Innerö (eli Kumboö eli Kokemäensaari eli Kyläsaari) ja 

Ytterö (eli Yyteri). Silloin laivojen reitti Preiviikinlahdelta kulki juuri tältä kohtaa Vähärauman 

ja Ulasoorin aukeiden kautta Koivistonluodolle ja edelleen Kokemäenjoen suuhun Ulvilaan.  

Väylän maatuessa viimeinen kulkuväylä sijoittui Suntinojan suunnasta Koivistonluodon 

pohjoiskärkeen paikkaan, johon muutama sata vuotta myöhemmin perustettiin Porin 

kaupunki. Maankohoamisen ja joen tuoman sedimentin takia Kaarluodon-Vähärauman reitti 

tukkeentui 1200-luvun lopulla. Meriliikenne siirtyi kiertämään Räpsöönsuntin kautta 

jokisuuhun. 

Lisätietoa: Säntti 1951. 

https://www.satakunnanlinnut.fi/lintupaikkoja/lintupaikkoja-kaarluodon-torni/ 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/natura/2018/tiivistelmat/FI0200080.pdf 
https://www.visityyteri.fi/ 

https://www.satakunnanlinnut.fi/lintupaikkoja/lintupaikkoja-kaarluodon-torni/
http://paikkatieto.ymparisto.fi/natura/2018/tiivistelmat/FI0200080.pdf
https://www.visityyteri.fi/
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6. Kyläsaari  

Kyläsaaren nimi on aiemmin ollut Kylänsaari, Kokemäensaari ja Kumboö. Saari on ollut 

keskiajalle asti   kokemäkeläisten nautinta-aluetta; saari oli heille kalastuksen ja 

hylkeenpyynnin tukikohta. Kokemäensaaren nimi esiintyy kylännimenä edelleenkin alueen 

virallisissa tiluskartoissa ja peruskartoissa. Kylänsaari oli nimenä käytössä vielä 1960-luvun 

kartoissa. Sitten 1980-luvun lopulla tehdyissä kartoissa nimestä putosi n-kirjain pois. 

 
Kartta: © Satakunnan Museo – Muuritutkimus Oy.  

Kuva 9.  
Laaja Porinlahti noin vuosina 500–600 
jaa. Merivesi oli silloin noin 10 m 
nykyisen merenpinnan yläpuolella. 
Kyläsaaren ja Pihlavan harjanteen eli 
Kokemäensaaren korkeimmat 
”huiput” nousevat nykyisin noin 13 m 
mpy. Tunnistettavana saarena 
Kokemäensaari oli, kun sen keskeinen 
selkäharju oli noussut 2–3 m 
merenpinnan (sininen) yläpuolella.   
Kuvan havainnollisuuden 
parantamiseksi siihen on merkitty 
valkoisella Kokemäenjoen nykyinen 
uoma ja muutama paikannimi. 

 

Kyläsaaren alueella maa kohoaa lähes 70 cm sadassa vuodessa. Lisäksi joki tuo kiintoainetta 

(hiekkaa, hiesua, savea, humusta), joka sedimentoituu suurimmaksi osaksi jokisuun 

alapuoliselle vesialueelle. Joen tuoma kiintoaine mataloittaa jokisuun aluetta selvästi 

nopeammin kuin maankohoaminen (noin 0,7 cm/v). Mittausten mukaan Pihlavanlahden 

pohjaan kertyy liejua 2-3 cm/v. Maankohoaminen ja lieju yhdessä madaltavat Pihlavanlahtea 

yli kaksi metriä sadassa vuodessa. 

 

Kuva 10. 
Kyläsaaren keskustassa Kylätalon 
pihassa on ankkuri, joka löytyi joen 
ruoppauksissa paikasta, missä lähes 
200 vuoden ajan (1600-luku – 
1800-luvun alku) on ollut Porin 
ulkosatama Sandudden (nyk. 
Kivini). Kokemäenjoen suun 
satamia on siirretty vuosisatojen 
aikana vähän väliä lähemmäksi 
merta, koska suistomaan 
madaltuminen on nopeaa. 
 
Valokuva: Kari Mäntylä. 

 
Lisätietoa: Säntti 1951; Saariola 1994; Waldenström 2007; Mäntylä 2021. 
https://www.kylasaari.com/kylatalo/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyl%C3%A4saari 

https://www.kylasaari.com/kylatalo/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyl%C3%A4saari
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7. Pihlavan Halssi  

Sahateollisuuden alue. Pihlavassa käynnistyi höyrysaha vuonna 1875.  Saha siirtyi Antti 
Ahlströmin haltuun vuonna 1889. Saha paloi lähes kokonaan vuonna 1900, mutta uusi 
sahalaitos rakennettiin välittömästi. Pihlavan saha oli Ahlströmin suvun ja yritysten 
omistuksessa yli 120 vuoden ajan, kunnes se myytiin Westas Groupille vuonna 2013.  
 

 
 

Kuva 11. Pihlavan sahan vientikuivaamo eli 
Isosuuli.  
Valokuva: Jan Eerala. 

Kuva 12. Halssin mansardikattoiset talot 
rakennettiin 1920-luvulla alun perin sahan 
työläisten asunnoiksi. Valokuva: Kari Mäntylä. 

 
Pihlavanlahden maisemassa hyvin näkyvä sahan Isosuuli on valtavan kokoinen 
varastorakennus. Se valmistui 1950. Valmistumisensa aikoihin sen sanottiin olleen 
tilavuudeltaan Pohjoismaiden suurin rakennus. Sahan ympäristössä sijaitsevat tehtaan 
työväen asuinalueet. Kappalemaan, Holman, Viinahaminan ja Sahamäen työläisasuntoalueet 
ovat rakentuneet vapaamuotoisesti 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien. 
 
Halssin mansardikattoiset työnväenasunnot on rakennettu 1920-luvulla. Pääosa 

rakennuksista siirrettiin Pihlavaan Ahlströmin parin muun sahan alueilta; Ahlaisten 

Haminaholmasta ja Eurajoen Kaunissaaresta. Noiden sahojen työntekijät siirtyivät perheineen 

rakennusten mukana jäitä pitkin hevosten vetämissä rekikyydeissä Pihlavan Halssiin. Halssin 

rannassa on Pihlavan asukkaiden venepaikat. Sieltä pääsee pitkospuita pitkin myös 

Teemuluodon lintutorniin, missä voi ihailla Pohjoismaiden suurimman jokisuiston laajuutta. 

Pihlavanlahden rantalehdot ja ruovikot on laajalti rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi. 

 

Kuva 13. Porin maalaiskunnan vaakuna.  
Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar. Vaakunaselitys: Kultaisessa 
kentässä nouseva, musta, punakielinen karhu pidellen oikeassa 
kämmenessään kaateista sinistä ankkuria.  
Porin mlk liittyi osaksi Porin kaupunkia 1967. Maalaiskunnan 
vaakunaa voimme pitää aitona Merikarhun ikonina. Vaakuna on esillä 
Pihlavan terveyskeskuksen odotussalin seinällä symboloiden 
merenkulun tärkeää merkitystä alueelle menneinä aikoina. 
Kuva: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porin_mlk.vaakuna.svg 

Lisätietoa: Saariola 1994. 
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-
jaljilla/tyovaesto/asuinpaikat/pihlava 
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000007152309.html 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porin_mlk.vaakuna.svg
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/tyovaesto/asuinpaikat/pihlava
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/tyovaesto/asuinpaikat/pihlava
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000007152309.html
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8. Yyteri  

Porin kaupunki on panostanut Yyterin matkailuun sekä koko alueeseen voimakkaasti viime 
vuosina samoin kuin yrittäjät. Yyterin alueen yleiskaavoitus on parhaillaan vireillä. Koko alue 
on tällä hetkellä voimakkaasti kehittyvä matkailualue niin kävijöiltään kuin palveluiltaan. 
Kävijämäärät kasvavat koko ajan ympäri vuoden. Toisaalta huippusesonkien ulkopuolella 
alueelta löytyy rauhallisia patikointimaastoja ja kiintoisia luonnon nähtävyyksiä. Yyteri 
tunnetaan lintuharrastajien joukossa yhtenä Suomen parhaista lintujen muuton 
seurantapaikoista. 

Noin kuusi kilometriä pitkän hiekkarannan lisäksi Yyterin alueeseen luetaan kuuluviksi myös 
Herrainpäivien niemi ja sen pohjoispuolella oleva Karhuluodon hiekkaranta (Pieni Yyteri), 
Herrainpäivien nokan Krääsooran luonnonsuojelualue sekä Levon lammet. Yyterin dyyni- ja 
rantamaisemat kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Osa Yyterin 
alueesta kuuluu Natura 2000-alueiden verkostoon. 

 

Kuva 14. Porin Yyteri on tuttu auringonpalvojille, mutta se on myös hämmästyttävän monipuolinen 
luontoretkikohde, jossa on laaja luontopolkuverkosto. Valokuva: Anssi Koskinen – VisitPori. 

Rantadyynit kasveineen ovat merkittävä luonnonnähtävyys. Yyterin dyynit ovat Suomen 
laajimpia ja monien mielestä myös Suomen komeimpia. Santojen lentohiekka-alue on Etelä-
Suomen laajin yhä aktiivinen dyynialue. Se on tämän luontotyypin tärkeimpiä Natura-
ohjelman suojelualueita koko Suomessa. Dyynien kehitysvaiheet ovat täällä hienosti esillä 
alkaen alkiodyyneistä ja päätyen metsän sisällä oleviin kumpuihin ja valleihin. Dyynien synnyn 
edellytyksenä ovat riittävä määrä hiekkaa ja kunnon tuulet sekä hiekkaa sitovat kasvit. Mitä 
kauemmas rannasta siirrytään, sitä vanhempia ja korkeampia dyynit ovat ja niiden 
kasvillisuus on runsaampaa ja monipuolisempaa. Korkein dyyni on maapuoleltaan 
metsittynyt Keisarinpankki, joka kohoaa noin 16 metrin korkeuteen merenpinnasta. 
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Kuva 15. Yyteri on vaikuttava luonnonnähtävyys kaikkina vuodenaikoina. Hiekkadyynien alueet on 

rauhoitettu Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Yyterillä on Green Key -

ympäristösertifikaatti. Valokuva: Jan Eerala. 

Retkeilypolut. Yyterin polkuverkosto ohjaa kulkijoita, jolloin herkkä dyyniluonto säästyy 
liialta tallaamiselta eivätkä linnut häiriinny. Yyterin hiekkarannan eteläpää Preiviikinlahdessa 
(Yyterin lietteet) on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeä kahlaajalintujen 
muutonaikainen levähdysalue. Lietteiden reitti on erinomainen lintujen katseluun. Santojen 
lenkillä hiekkadyynit ovat ihailtavissa eri kehitysvaiheissaan. Sannannokan luontotorni on 
ollut lintuharrastajien Tornien taisto -kilpailussa usein kärkisijoilla. 

 

Kuva 16. Yyterin niemellä on useita erinomaisia 
luontopolkureittejä ja toistakymmentä luontotornia ja -
lavaa. Nämä ovat vaativan luonnonharrastajan ja 
retkeilijän huippukohteita. Herrainpäivien niemen kärki 
Krääsoora, niemen pohjoispuolinen Karhuluodon 
hiekkaranta ja Yyterin santojen edustalla oleva pieni 
Munakarin saari ovat Porin kaupungin omistamia 
luonnonsuojelualueita. Selkämeren kansallispuiston 
ystävien yhdistys on esittänyt Porin 
kaupunginhallitukselle, että nuo suojelualueet liitettäisiin 
Selkämeren kansallispuistoon.  

Valokuva: Jan Eerala. 

Yyterin lietteillä vierailevat muun muassa suokukot, sirrit (suo-, lapin-, pikku-, kuovi-, iso- ja 
pulmussirri ja jänkäsirriäinen), viklot (punajalka-, valko- ja mustaviklo sekä liro), karikukot, 
tyllit, kuovit, kapustarinnat ja tundrakurmitsat. Osa näistä lajeista pesii Venäjän tundralla ja 
niitä nähdään meillä vain muuttoaikoina. Syksyisin Yyterin ja Kuuminaisten niemen väliselle 
Preiviikinlahdelle kokoontuu suuria määriä vesilintuja. Laulu- ja kyhmyjoutsenia on parhaina 
päivinä sadoittain. Kahlaajien paluumuutto etelään alkaa jo juhannuksen jälkeen.  

Lisätietoa: Mäkelä 2016. 
https://www.visityyteri.fi/wp-content/uploads/2019/06/20190613_Yyteri_retkeilyreitit.pdf 
https://www.pori.fi/keywords/yyteri 
https://www.rantapallo.fi/suomen-matkailu/tama-suomalainen-ranta-paasi-brittilehden-listalle-yksi-
euroopan-parhaista-lapsiperheille/ 
https://issuu.com/porinkaupunginymparistovirasto/docs/yyterin_santojen_luonnonhoitosuunni 

https://www.visityyteri.fi/wp-content/uploads/2019/06/20190613_Yyteri_retkeilyreitit.pdf
https://www.pori.fi/keywords/yyteri
https://www.rantapallo.fi/suomen-matkailu/tama-suomalainen-ranta-paasi-brittilehden-listalle-yksi-euroopan-parhaista-lapsiperheille/
https://www.rantapallo.fi/suomen-matkailu/tama-suomalainen-ranta-paasi-brittilehden-listalle-yksi-euroopan-parhaista-lapsiperheille/
https://issuu.com/porinkaupunginymparistovirasto/docs/yyterin_santojen_luonnonhoitosuunni
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9. Mäntyluoto 

Mäntyluodon satama muodostaa yhdessä Tahkoluodon syväsataman kanssa Porin nykyisen 

merisataman. Mäntyluodon laiturien pituus on yli 2 km. Satama on yksi Pohjoismaiden 

suurimmista sahatavaran vientisatamista. Vuonna 2019 Porin satamista vietiin rahtia 1,8 milj. 

tonnia. Rahtia tuotiin samana aikana 1,4 milj. tonnia. Vuonna 2019 Porin satamiin saapui 440 

laivaa, joista pääosa ulkomaisia. Mäntyluodon kautta kulkeva rahtiliikenne on vähentynyt 

viime vuosina, kun metsäteollisuuden rahdit ovat siirtyneet huomattavalta osin Rauman 

satamaan ja kivihiilen tuonti Tahkoluodon voimalaitokselle päättyi 2019.  

  
Kuva 17. 
Mäntyluodon satama rakennettiin 1900-luvun 
alussa mereen. Kivilaiturilla oli kaksi raideparia ja 
25 tonnin kiinteä nosturi, jolla tavarat voitiin 
lastata rautatievaunusta suoraan laivaa.  Se 
palveli alussa purjelaivoja ja myöhemmin 
tuhansia eri maista saapuneita 
moottorirahtilaivoja. 
Valokuva: Kuvaaja tuntematon 1918. 
Satakunnan Museo.   

Kuva 18.  
Mäntyluodon sataman tunnuksina laiturien 
kulmauksessa on pitkään seisonut kaksi tornia: 
”Ryssäntorni”, joka oli vanha merkkivalotorni, 
sekä maamme vanhin satamanosturi, 
museonosturi ”Luveeni”, joka oli käsin 
veivattava rahtausnosturi. Torni ja 
satamanosturi on siirretty satamakentän 
lounaiskulmaukseen Kallontien ääreen. 
Valokuva: Kari Mäntylä. 

 

Nykyään satamat ovat ulkopuolisilta suljettuja alueita. Parhaiten Mäntyluodon satamassa 

olevia laivoja näkee sataman uloimmalta luodolta Kallosta. Mäntyluodon Hotelli on maineikas 

ja monipuolinen palvelupiste sataman reunalla. Sen rakennutti Porin kaupunki v. 1918. Hotelli 

toimi kaupungin omistamana palvelupisteenä vuoteen 2000 asti, jolloin se myytiin yksityiselle 

yrittäjälle.  Uniluodon kylä. Mäntyluodon sataman reunalla sijaitseva Uniluodon kylän 

idyllinen puutarhamiljöö on syntynyt vähitellen 1800/1900-lukujen vaihteen jälkeen. Perheet 

asuivat siellä, kun merikarhut kiersivät maailman merillä. 

 

Kuva 19. Uniluodon aava tyrskyranta on nykyään karaistuneiden uuden ajan merikarhujen eli 

surfarien harrastusmaismaisemaa. Valokuva: Jan Eerala. 
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Kallossa toimivat Porin merivartiosto, luotsiasema ja väylänhoitoasema MeriTaito. Siellä 

toimii myös vuonna 1856 perustettu purjehdusseura Segelföreningen i Björneborg eli BSF r.f., 

joka on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura. Kallossa on myös viimeisen 

sodan ajan linnoitteita. 

 

Kuva 20. Kallon kallioilla on hyvä paikka tarkkailla rahtilaivojen kulkua Räpsöönsuntin läpi 

Mäntyluodon satamaan. Valokuva: Jan Eerala. 

 

 

Kuva 21.  
 
Kallon sileät diabaasikalliot ovat 
porilaisten suosiossa erityisesti 
silloin, kun länsimyrskyt ajavat 
kohisevia aaltoja sen rantaan.  
Valokuva: Jan Eerala. 

 

Lisätietoa: 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/KK_12_2019.pdf 
https://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ntyluoto 
 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/KK_12_2019.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ntyluoto
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10. Reposaaren tuulipuisto 
 

Hilskan luoto sijaitsee Reposaaren pengertien varressa. Se oli ennen tärkeä kalastustukikohta. 
Nykyään saaressa ja sen lähialueella on tuulipuisto ja sen opastuskeskus, lintulava sekä Porin 
Pelastuslaitoksen veneiden tukikohta.   Suomen Hyötytuulen Opastuskeskus on avoinna 
ryhmille erillisen sopimuksen mukaisesti ympäri vuoden. Esteettömältä lintulavalta avautuu 
laaja näkymä Hilskan itäpuolella olevalle Pihlavanlahdelle ja merenpuolella olevalle 
Etelänselälle.  
 

 
Kuva 22. Matkailijat ja monet porilaisetkin pitävät pengertien ja Reposaaren tuulivoimaloita mahtavina 
kohteina. Meren äärellä tuuliolosuhteet ovat hyvät. Reposaaren reunalla tuulen nopeus on 
keskimäärin 7,3 m/s. Kuvassa Tahkoluodon tuulivoimala Olaus Magnus ja sen takana merellä sijaitsevia 
voimaloita. Valokuva: Jan Eerala.  

 
Reposaaren tuulipuistossa on 10 tuulivoimalaa. Niistä viisi on Reposaaren pengertien varrella 
Hilskan luodon tuntumassa ja toiset viisi Tahkoluodon edustalla. Näistä voimaloista kolme 
vuonna 1999 valmistunutta toimii 60 metrin napakorkeudella 1 MW teholla ja kaksi uudempaa 
119 metrin napakorkeudella ja 3,3 MW teholla. Reposaaren tuulipuisto tuottaa kaikilla 
kymmenellä tuulivoimalallaan noin 55 GWh sähköä vuodessa. Määrä vastaa noin 27 500 
kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Tuulivoiman käyttö lisää Suomen 
energiantuotannon riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja tuontisähköstä. 
 
Tuulivoimala toimii, kun tuulen nopeus on vähintään 3 m/s. Huipputeho saavutetaan tuulen 

nopeudella 12–15 m/s. Voimalan roottorit kääntyvät ja säätyvät tuulen suunnan ja 

nopeuden mukaan. Roottorit pysähtyvät ja kääntyvät lepoasentoon, jos tuulen nopeus 

ylittää 25 m/s vähintään 10 minuutin jaksossa. 

   
Lisätietoa: 
https://hyotytuuli.fi/opastuskeskus/ 

https://hyotytuuli.fi/opastuskeskus/
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11. Merikappeli  

 

Mäntyluodon ja Reposaaren satamasta pohjoiseen johtava meriväylä on kulkenut aikoinaan 

Kappelinsuntin kautta. Nykyisellään väylä palvelee lähinnä pienveneitä. Matalan kivikkoisen 

Kappelinluodon laella Reposaaren ja Tahkoluodon lähellä on perimätiedon mukaan kappelin 

paikka. Satakunnan Museo on tutkimuksissaan 1982 todennut, että Kappelinluodolla on 

kappelin paikan lisäksi mahdollisia hautoja eri ajoilta, kaivo sekä muinaisen kalastajakylän 

jäännökset. Rauhoituksen piiriin kuuluu koko mäki kappelin muistomerkiltä Tahkoluodon rata-

alueelle asti. Kappeliluodon korkeimmalle kohdalle on rakennettu ympyränmuotoinen 

rautaketjujen rajaama kivimuuri, jonka keskellä on kivistä muurattu muistomerkki. 

Muistomerkki on Satakunnan Museon ystävät ry:n adoptoima hoitokohde. 

 

Kuva 23. Merikappelin muistomerkki.  Valokuva: Kari Nummi. 

 

Kappeli on ollut paikka, johon kalastajat toivat silakka-, lohi- ja siikasaaliinsa 

kalatukkukauppiaille. Kun Reposaaren pengertie 1956 valmistui, kalalaatikot voitiin nostaa 

veneestä suoraan kalakauppiaiden pakettiautoihin.  

Nykyään Merikappeliksi kutsutun Kappelinluodon alueella on kaksi pienvenesatamaa. Luodon 

pohjoisrannalla Räyhänsuntissa on toinen ja itärannalla Kappelinsuntissa toinen. Kaupungin 

vuokraamia venepaikkoja näissä on yhteensä 136 paikkaa.  Lisäksi satamassa on kaupungin 

hoitama mattojenpesupaikka.  

Lisätietoa: 
 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010022 
https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-veneily/veneily-ja-venepaikat 
http://www.porinveneilijat.fi/wp-content/uploads/2017/08/Esite-2017.pdf 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Merikappeli_Tarina_by_HU.pdf 
 

 

 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010022
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609010022
https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-veneily/veneily-ja-venepaikat
http://www.porinveneilijat.fi/wp-content/uploads/2017/08/Esite-2017.pdf
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Merikappeli_Tarina_by_HU.pdf
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12. Reposaaren Takaranta 

Reposaaren Takaranta on muutaman kilometrin mittainen, kivikkoinen ja kallioinen rantaviiva 
alkaen aallonmurtajan kupeesta ja jatkuen aina Tahkoluotoon asti. Siikarannan leirintäalueen 
rannassa on punaisen rapakivialueen ja vihertävän harmaan oliviinidiabaasikallion rajapinta. 
Lomakylän eteläpuolisille diabaasikallioille johtaa Siikarannan pysäköintialueelta leveä polku. 
Kallioilta avautuu upea näkymä merelle. Kallioon on louhittu viimeisen sodan edellä 
linnoitusasema, jossa on ollut suuritehoinen valonheitin. 
 

 

Kuva 24.  
 
Siikarannan merimaisema 
on porilaisten suosima 
elämyskohde varsinkin 
silloin, kun meri pauhaa 
täydellä voimallaan.  
 
Valokuva.: Lasse Lovén. 
 

 

Aaltojen kuohu murtuu Takarannan rantakivissä ja nousee kallioita pitkin korkealle.  
Suolainen vesi lentää ilmassa ja tuoksuu merilevälle. Tätä elämystä kohti hakeutui myös 
merikapteeni Paul Aarnio, kun hän vuosina 1945–1969 teki kolmipyöräisellä mopollaan 
pyhiinvaellusmatkansa Sastamalan Karkusta Rautaveden rannalta Kokemäenjoen reunoilla 
kulkevia vanhoja tieuria pitkin Reposaareen ja takaisin. 
 

 

Kuva 25. 

 
Reposaarelaiset pikkupojat Arvi ja Eero esittelevät ylpeinä 
oman tuffansa tuffan tekemää upeaa kalliopiirrosta 
Takarannalla. 
Merenkulkijat, sataman ahtaajat, sahatyöläiset ja 
meriliikennettä valvovat sotilaat ovat piirtäneet diabaasin 
pintaan kuvia ja nimikirjoituksiaan. Nuorison hakkaamia 
nimikirjaimia ja sydämenkuvia on myös runsaasti. 
Kaiverruksia ja kallioon hakattuja tunnustuksia on 
nähtävillä kaikilla kallio-osuuksilla Reposaaren usean 
kilometrin mittaisella Takarannalla.  Eniten näyttäviä 
kalliokaiverruksia löytyy Siikarannan leirintäalueen 
läheisyydessä Valoheitinkallioilla. 
Valokuva: Haakon Uddfolk. 

 
Lisätietoa: 
https://www.visitpori.fi/reposaaren-takaranta-ja-kalliokaiverrukset-2859 
http://www.reposaari.net/reposaarinet-users-takaranta-ja-kalliokaiverrukset 

https://www.visitpori.fi/reposaaren-takaranta-ja-kalliokaiverrukset-2859
http://www.reposaari.net/reposaarinet-users-takaranta-ja-kalliokaiverrukset
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13. Kauppasataman ranta 
 
Reposaari oli jo 1300-luvulla oivallinen satamapaikka kalastajille ja merenkulkijoille. Kauppa-
alukset pysähtyivät Reposaaren ja Kappelin väliselle suojaiselle ankkuripaikalle ja rantautuivat 
saarille. Reposaarelle tehtiin ensimmäinen satamalaituri 1778. Ulkomaan kaupan 
vapauduttua 1765 porilaiset purjehtivat Välimerelle saakka.  Vuonna 1862 perustettiin Poriin 
ensimmäinen höyrykäyttöinen sahalaitos, Porin Isosannan höyrysaha. Tämän jälkeen 
höyrysahoja tehtiin Poriin, Reposaarelle ja Pihlavaan. 1870-luvulla alkoi Reposaaren 
voimakkaan teollisen kasvun aika. Sahateollisuus kasvatti voimakkaasti puutavaran vientiä 
Reposaaren satamasta. 
 
Purjelaivojen painolastimaalla (paarlasti) täytettiin Reposaaren Satamapuiston aluetta, 
Reposaaren konepajan alueelta Varvi-rantaan asti.  Painolastimaalla täytettiin myös 
Hautausmaan vanhaosa, katuja, tonttialueita ja Villa Londonin huvilan pihamaa. 
Painolastilaiturin pengerrys ja Orjalahden vasemman puolen maa-alue on kaikki 
paarlastimaata. Painolastilaituri toimi laivojen lastauslaiturina ja myöhemmin telakan korjaus- 
ja varustelulaiturina. 
 

 

Kuva 26. Reposaaren asemakaava 1874. Kartan punainen viiva on arvio sataman rantaviivasta 1700 
luvulla. Sininen viiva kuvaa rantaviivaa 1874.  Kartta: Satakunnan Museon arkistosta. Kartan 
täydennykset H. Uddfolk 2021. 
 

Reposaaren Kaupparanta on vanha kauppapaikka, johon kalastajat ja saariston asukkaat 
toivat tuotteita myyntiin; kalaa, perunoita, juureksia ym. Kaupparanta oli myös tärkeä 
satamapaikka, kun saaristosta tultiin kauppoihin, lääkäriin taikka apteekkiin ja muita asioita 
toimittamaan. Kaupparannassa oli tullia varten oma laituri. Kaupparannan pohjoisreunalla oli 
koppeja eli kioskeja. Niissä myytiin kahvia, pullaa ja muuta ruokaa satamatyöläisille. Koppien 
emäntien nimet ovat räpsööläisittäin kuvaavia: Karhu, Laurén, Helin, Parkanon Hulda ja Vilén. 
Kopit häipyivät kaupparannasta 1950-luvun puolivälissä. Nykyään koppeja korvaa suosittu 
”Kaupparannan kioski”. 
Lisätietoa:  
Reposaari (RKY): http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1497 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_rannat_ja_satamat_by_HU.pdf 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_painolastikasvit_by_KM.pdf 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/REPOSAAREN_HYRYSAHA_Oy_lyhyt_historia_
by_HU.pdf 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1497
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_rannat_ja_satamat_by_HU.pdf
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_painolastikasvit_by_KM.pdf
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/REPOSAAREN_HYRYSAHA_Oy_lyhyt_historia_by_HU.pdf
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/REPOSAAREN_HYRYSAHA_Oy_lyhyt_historia_by_HU.pdf
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14. Reposaaren Kirkkomaa 

 
Reposaaren monivaiheista historiaa on tallennettu melkoinen annos saaren kauniille 
Kirkkomaalle. Täällä löytyy vanhoja ankkureita, patsaita, muistolähteitä ja vanhoja tuulen 
tuivertamia puita. Meri on vaatinut veronsa: kalastajia on sinne jäänyt, ulkomaisten 
kauppalaivojen miehistöä on jäänyt Reposaarelle. Merellä kuolleiden ja kadonneiden 
muistomerkit hautausmaan reunoissa ovat liikuttava kiteytymä elämän karuudesta 
ulkomerellä. Reposaaren kuusikulmaisen kirkon ja kahdeksankulmaisen kellotapulin 
ympärystä, sekä osa hautausmaasta on tehty täyttömaalla, joka on saatu purjelaivojen 
painolastista eli paarlastista. Siitä ovat pikkupojat keränneet kautta aikojen erikoisia piikiviä 
kokoelmiinsa. Reposaarelaiset eli räpsööläiset sanovat, että heillä vainajatkin haudataan 
vieraaseen maahan. Paarlastien mukana on kirkkomaan reunoille kulkeutunut myös vieraita 
kasvilajeja.  

 

Kuva 27. 
 
Reposaaren kirkon edustalla on Väinö Aaltosen 
valmistama patsas ”S2”.  Se muistuttaa kauheasta 12 
boforin myrskystä, joka upotti torpeedovene S2:n Yyterin 
edustalle Outoorin ja Säpin väliselle alueelle 4.10.1925. 
Laivan mukana hukkui koko sen miehistö 53 henkeä. 
Laivan pienoismalli on esillä Kirkon sisätilassa. S2:n 
uponnutta hylkyä etsittiin meren karikoista ja syvänteistä 
keväällä 1926. Sen löysi reposaarelainen merikapteeni 
Paul Aarnio yhdessä toverinsa Semmi Haapakan kanssa.  
Kirkkomaalle ja Reposaaren nähtävyyskohteille 
järjestetään opastettuja kierroksia kesäkaudella. 
 
 

 
Valokuvat: Lasse Lovén. 

Kuva 28. 
Reposaaren hautausmaan kaakkoiskulmassa on Hacklinin 
suvun hautamuistomerkki ”Nuorukainen ja ankkuri”, 
jonka on tehnyt kuvanveistäjä Kalervo Kallio. Veistos on 
hieno symbolinen kuvaus satamapalvelujen tärkeästä 
merkityksestä laivaliikenteen tukena. Samalla 
hautausmaan kulmalla on myös Merikarhun Kierroksen 
Alter Ego:n eli merikapteeni Paul Aarnion kaunis 
askeettinen perhehauta. Sen hautakiveen on kirjoitettu 
mieleen jäävä lakooninen aforismi: ”Rauha tomullenne, 
muistonne elää”. 
 

 

Lisätietoa: Mäntylä 2021. 
http://www.reposaari.net/reposaarinet-user-group-repo_nahtavyydet 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Merikapteeni_Paul_Aarnio_in_Memoriam.pdf 
https://www.visitpori.fi/retket-ja-opastukset 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_kirkko_ja_hautausmaa_by_HU_1
732021.pdf 
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_painolastikasvit_by_KM.pdf 

http://www.reposaari.net/reposaarinet-user-group-repo_nahtavyydet
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Merikapteeni_Paul_Aarnio_in_Memoriam.pdf
https://www.visitpori.fi/retket-ja-opastukset
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_kirkko_ja_hautausmaa_by_HU_1732021.pdf
https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Reposaaren_kirkko_ja_hautausmaa_by_HU_1732021.pdf
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15. Tyltty  

 
Tyltyn luoto on kasvanut kiinni Lampaluodon saareen. Lampaluoto ja Tyltty olivat 1600-luvulla 
Porin Kuninkaankartanon hevosten kesälaitumia. Satakuntalaiset olivat velvollisia 
kuljettamaan hevoset saareen ja noutamaan ne sieltä taas syksyn tullen. Tyltyssä on useita 
muistoja menneistä ajoista; niitä ovat mm. pylväslyhdyn jalusta ja kallioon hakatut kompassit. 
 
Pylväslyhdyn jalusta on ympäristöään hivenen korkeammalla paikalla kalliopohjalla. Se on 
korkeudeltaan n. 2 m ja pohjamuodoltaan lähes neliömäinen. Pohjakerrokset on muurattu 
isommista kivistä, laastia on käytetty. Lyhdyn perustan kapeneva yläosa on lähes pelkästään 
muurattu hiekkakivilaatoista. Rakenteen päällä on edelleen näkyvissä vankkoja pultteja ja 
ympäristössä rautaosia, jotka ilmeisesti ovat peräisin pylväässä olleen lyhdyn rakenteista. 
Jalustassa on hakattuna vuosiluku 1913. Pylväslyhdyn jalustan alue on muistomerkkinä 
Satakunnan Museon ystävät ry:n adoptoima hoitokohde. 
 

 

Kuva 29. Reposaaren maantieltä Ahlaisiin ja 
Kellahdelle menevän tien alussa, sen 
itäpuolella Tyltyn tiheässä rantametsässä 
sijaitsee käytöstä 1960-luvulla poistetun 
merimerkin, pylväslyhdyn, jalusta. Sen vieressä 
katoksen alla olevat taulut kertovat 
meriväylien merkintöjen tärkeydestä. 
Linjamerkki on aikanaan suunnattu 
Kolpanlahden-Pihlavanlahden suuntaan. 
Valokuva: Kari Nummi. 

 

Kuva 30.  
Tyltyn aurinkokello ja muutamat vuosiluvut 
(ANNO 1671, ANNO 1665) ja kirjaimet näkyvät 
päivänvalossa, mutta osa hakkauksista näkyy 
vain voimakkaassa sivuvalossa. Hakkaukset 
lienevät luotsien tai merivartijoiden 
valmistamia. Niitä on käytetty tarinan mukaan 
mekaanisten kellojen täsmäytykseen. Kallion 
länsireunalla on betonista valettu kuutio, jonka 
päällä on muinaisjäännöksen rauhoituskyltti. 
Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Aurinkokello. Pinta-alaltaan vain joidenkin neliöiden laajuinen kalliopaljastuma sijaitsee 
Tyltyn lounaisosassa, Reposaarentien ja Tahkoluotoon menevän radan välisessä metsässä. 
Silokallioon on tehty hakkauksia, jotka ovat hyvin kuluneita ja matalia. Kalliopaljastuma on 
ilmeisesti ollut ketjulla ympäröity, sillä edelleen sitä kiertää harvahko isojen kivien rinki. Kivissä 
on pultattuna rautaputken pätkät, joissa ketju lienee ollut kiinnitettynä.  
 
Lisätietoa: Salo 1962; Jokipii 2007.  
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000023762 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000023766 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609500005 

 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000023762
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000023766
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.609500005
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16. Saaristotie 

 

Porin Pohjoinen satamatie (Saaristotie) kulkee yli puolet pituudestaan pengertienä veden 

päällä. Kesällä 1993 valmistunut Saaristotie yhdistää Reposaaren, Tahkoluodon ja 

Lampaluodon sekä viisi pienempää saarta mantereeseen. Upeissa merimaisemissa kulkevalla 

tiellä on kahdeksan siltaa, joiden yhteinen pituus on 700 metriä.    

Revaskerin luoto oli asuttu jo ainakin 1870-luvulla, jolloin saaressa asuneella kalastajalla oli 
Ounaskerin kalastajien kanssa yhteinen norssinuotta. Siihen aikaan Ahlaisten saariston 
saaristossa kalasti viisi muuta talvinuottakuntaa. Nuotat olivat pituudeltaan 200–230 metriä 
ja korkeudeltaan 12,5 metriä, joten ne olivat arvokkaita ja niiden käsittely oli työlästä. Siksi 
nuottakunnalla oli yleensä toistakymmentä osakasta. 

 

 

Kuva 31. Porin Pohjoinen satamatie (Saaristotie) ylittää Kokemäenjoen pohjoisen suuaukon 
Revaskerin saaren maisemissa. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

Saaristotie on tärkeä väylä Porin satamien raskaalle rahtiliikenteelle.  Matkailijoille ja 
paikkakuntalaisille tie tarjoaa hienoja saaristomaisemia. Tien varrella siltojen tyvessä on 
leveitä levähdyspaikkoja. 

Pengertien rakentaminen vaikeuttaa jokiveden purkautumista mereen. Jokisuiston puolella 
joen tuoma liete laskeutuu pohjaan aiempaa nopeammin. Tämä lisää ajan myötä 
vesikasvillisuutta ja jokisuiston umpeenkasvua sekä heikentää kalastusmahdollisuuksia. 
Tärkeimmiksi katsotut venereitit ovat pysyneet toistaiseksi ennallaan, sillä silta-aukot on 
rakennettu venereittien kohdalle. 

Lisätietoa: Säntti 1951; Kalinainen 1983; Cripps ym. 2011. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoinen_satamatie 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoinen_satamatie


27 
 

17. Kellahti     

Noin 2000 vuotta sitten meri peitti alleen Kellahden Ahlaisissa (ruotsiksi Kelefierd i 
Hvittisbofjärd). Maankohoamisen myötä   paljastui pitkän merenlahden rannoilta asutukseen 
soveltuvaa maata. Ahlaisten nimistö on sekoitus ruotsalaista ja suomalaista nimiperintöä. 
Varsinkin ranta-alueilla tämän alueen asuttajat olivat huomattavalta osalta ruotsalaisia. 

Kellahden vaiheisiin on vaikuttanut suuresti Liivinmaalla syntynyt Ruotsin sotavoimien 
upseeri, ratsumestari Otto Johan von Grothusen. Kuningas Kustaa II Aadolf palkitsi hänet 
vuonna 1614 läänityksellä, johon kuului mm. Kellahdesta kuusi taloa. Hän kokosi kylän maat 
yhdeksi tilaksi, säteriksi, jolloin Kellahteen syntyi kartano.  

Vuonna 1690 tila jaettiin kahdeksi erilliseksi tilaksi, säteriksi  ja rustholliksi. Säteri on tila/talo, 
jonka omistaa yleensä aatelissuvun jäsen, joka on vapautettu ratsupalvelusta. Ratsutila eli 
rustholli (ruots. rusthåll) oli maatila, jonka tehtävänä oli verohelpotusten vastineeksi pitää 
kruunun palveluksessa armeijan ratsumiestä sekä tämän hevosta.  Kellahden Ärholmassa oli 
laivanrakennusveistämö 1800 –luvulla. Kellahden varvilla rakennettiin mm. purjelaivoja, jotka 
seilasivat menestyksekkäästi maailman merillä. 

 
Kuva 32. Kellahden kartanomiljöö kuuluu Museoviraston luokituksessa valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen laatuluokkaan (RKY). Valokuva: Lasse Lovén. 

1600-luvun läänityksestä jatkuneen pitkän rakennustyön tuloksena Kellahden rakennuskanta 
on muotoutunut nykyasuunsa 1800-luvulla. Kellahden aatelis- ja talonpoikaistilojen 
rakennuskantaa ympäröivät puistot. Kartanomaiseman arvoa lisäävät rakennusryhmien 
välissä kulkeva kaunislinjainen vanhojen lehtipuiden reunustama tie ja kuivuneeseen 
merenlahteen muodostuneen Kellahdenjoen alava niittymaisema. Upeat kartanomiljööt ovat 
yksityistä omaisuutta, joten voimme ihailla niitä vain maantieltä. 

Lisätietoa: Jokinen 2005. 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2089 
http://kellahdenkylayhdistys.fi/historia/ 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2089
http://kellahdenkylayhdistys.fi/historia/
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18. Lyttylä 

 

Lyttylä (ruots. Lyttskär) on vanha kylä Kokemäenjoen suiston pohjoisrannalla. Maasto on 

kallioista ja louhikkoista. Viljelysmaat ovat enimmäkseen pienehköjä ja sijaitsevat kallioisten 

metsäsaarekkeiden välissä sekä suistomaalla. Yksi Porin seudun vanhimpia teitä on Lyttylän 

Varvinrannan ja Kellahden välinen kylätie.   Lyttylässä oli myös yksi Suomen vientisatamista.  

Lyttylän kartanoaika alkoi vuonna 1614, jolloin kuningas Kustaa II Adolf antoi ratsumestari 

Otto Juhana Grothusenille Lyttylän ja Kellahden kylän läänitykseksi palkkiona 30-vuotisen 

sodan ansioista. Lyttylän kartano oli aatelisten omistuksessa vuosina 1614-1858. Eräs 

vaikutusvaltaisimmista omistajista oli laivaston kapteeni Fredrik Frans Wallenstråle (s. 1771 

Ruotsissa). Vuonna 1807 hän siirtyi kauppiaaksi Poriin. Wallenstrålesta tuli kaupungin 

merkittävin laivanvarustaja. Hän rakensi omaan käyttöönsä varvin eli laivaveistämön 

Lyttylään. Alusta alkaen varvilla rakennettiin useita valtameriäkin kulkeneita purjelaivoja. 

Hänen koko laivastonsa kantavuus oli Suomen toiseksi suurin vuonna 1838.  

 

Kuva 33. 

Lyttylän kartanokausi päättyi 
vuonna 1900. Kartanon 
silloiset omistajat myivät 
rakennuksen entisille 
torppareilleen ja 
työmiehilleen. 

Valokuva. Akuliina Aartolahti. 

 

 

Wallenstråle oli 1800-luvun alkuvuosikymmeninä Porin rikkain mies. Hän omisti Lyttylän 
ratsutilan lisäksi kaupungista seurahuonerakennuksen ja lukuisia muita kiinteistöjä. Lisäksi 
hän omisti puolet Noormarkun kartanosta ja ruukista. Kartano vaihtoi 1800 luvulla useasti 
omistajaa. Nykyinen päärakennus lienee rakennettu vanhan pienemmän tilalle 1896. 
Pihapiirissä on päärakennusta huomattavasti vanhempia luonnonkivisiä kellareita sekä koulua 
varten 1900-luvun alussa rakennettu ulkorakennus. Taloon liittyy eloisia tarinoita ja vanhoista 
omistajasuvuista ja talohaltioista. 

Kartanon päärakennus on toiminut Lyttylän kouluna vuosina 1906–1970. Porin kaupunki 
päätti myydä rakennuksen 2012, mutta Lyttylän kyläläiset halusivat pitää sen kyläläisten 
hallussa ja säilyttää vanhaan kartanoon liittyvät kulttuuriarvot ja monipuolisen toiminnan. He 
perustivat Pro Lyttylän kartano -yhdistyksen, joka osti kartanon 2014. Yhdistyksellä on noin 
sata jäsentä.  

Lisätietoa: Viro & Viro 2007; Waldenström 2007. 
http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/kylat/kylat/pori/lyttyla 

https://docplayer.fi/1255271-Kylasuunnitelma-lyttylan-kiinteistoyhdistys-ry-pro-lyttylan-kartano-ry.html 

Kyläsuunnitelma: https://drive.google.com/file/d/0B-3BJP1rifMUdDRvWldoQlZ2WDA/view 

http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/kylat/kylat/pori/lyttyla
https://docplayer.fi/1255271-Kylasuunnitelma-lyttylan-kiinteistoyhdistys-ry-pro-lyttylan-kartano-ry.html
https://drive.google.com/file/d/0B-3BJP1rifMUdDRvWldoQlZ2WDA/view
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19. Toukarin luontolava 

 

Toukarin luontolavaa kutsutaan myös nimellä Luotsinmäen lintutorni. Lintulavan 
parkkipaikalta pääsee hiekkatietä ja polkua pitkin matalalla harjanteella sijaitsevalle 
esteettömälle lavalle.  

Toukarin peltoalue on alkukeväästä tärkeä muuttolintujen levähdyspaikka.   Keväällä tavataan 
erityisesti metsähanhia, joukossa usein lyhytnokkahanhia ja tundrahanhia. Muita alueella 
tavattavia muuttolintulajeja ovat mm. sepel- ja uuttukyyhky, laulujoutsen, kurki, 
töyhtöhyyppä, varislinnut ja lokit sekä useat pikkulinnut, kuten tikli, hemppo ja pulmunen.  
Pelloilla pesivät kiuru, töyhtöhyyppä, niittykirvinen, kivitasku ja tuulihaukka kuuluvat alueen 
tyyppilajistoon.  

 

Kuva 34.  

Toukarin luontolava on 
rakennettu v. 2003. 
Luontolavalta voimme nähdä 
ympäröivän laajan suistomaan 
tasaisuuden. Kesäkuun alun 
öinä satakielten konsertti on 
luontolavan ympäristössä 
huumaava.   

Valokuva: Kari Mäntylä. 

 

Kokemäenjoen suistomaan tasaisuus johtuu siitä, että syvimpänä sijaitsevaa 
hiekkakivikerrosta peittää paksu, yläosastaan tasainen moreenikerros (mannerjäätikön 
murskaamaa kiveä). Tämän päälle joki on kerrostanut tuomansa lietteen. Prosessi päättyy, 
kun sedimenttikerros saavuttaa veden pinnan. Sen jälkeen maankohoaminen (68 cm/100 v) 
ja mahdollinen orgaanisen aineksen kasaantuminen nostaa pintaa ylemmäs. Suurin osa 
luotojen alueesta on noussut kuiville 1700-luvulla ja Luotsinmäenjuovan pohjoispuolinen alue 
pääasiassa 1800-luvulla.   

Kokemäenjoen suiston maa-alueet on suurelta osin otettu maanviljelykseen. Tulvien 
estämiseksi jokihaarat on pengerretty.  Viimeinen tulva oli vuosien 2019–2020 vaihteessa. 
Tulvien estäminen on jatkuvan suunnittelun ja huolen aihe Kokemäenjoen suistomaalla.  

Lisätietoa: Laine 1981; GTK 2000.  
https://www.satakunnanlinnut.fi/lintupaikkoja/lintupaikkoja-toukari/ 
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasu
unnitelmat/Kokemaenjoen_vesistoalueen_tulvariskien_(29155) 
https://askeleitasuomessa.org/2020/08/22/luotsinmaen-lintutorni-pori/ 

 

https://www.satakunnanlinnut.fi/lintupaikkoja/lintupaikkoja-toukari/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kokemaenjoen_vesistoalueen_tulvariskien_(29155)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kokemaenjoen_vesistoalueen_tulvariskien_(29155)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kokemaenjoen_vesistoalueen_tulvariskien_(29155)


30 
 

20. Huvilajuopa 
 

Kokemäenjoen suistomaalla vedellä on monta kulkuväylää. Täällä niitä kutsutaan nimellä 
”juopa”. Hanhiluodon ja Kvistiluodon välissä on kapea Huvilajuopa. Sen molemmille rannoille 
on rakentunut pitkäksi nauhaksi porilaisten huvilayhdyskunta. Se syntyi 1900-luvun 
alkupuolella, kun kaupunki vuokrasi vanhoilta niittypalstoilta maa-aloja "suviasunnon" 
rakentamista varten. Vuokraajien enemmistö oli teollisuustyöväestöä. Myöhemmin 
mökkitontteja on voitu lunastaa omiksi. Huvilajuovan rakennuskanta on pääosin 1900-luvun 
alkupuolelta. Osin vanhoja huviloita on purettu ja tilalle on rakennettu nykyaikaisia 
kakkosasuntoja. Tontteja on Huvilajuovan reunalla yhteensä noin 180.   
 
 

 
Kuva 35. Huvilajuopan rannat ja Hevosluodon siirtolapuutarhan alue kuuluvat Porin kansalliseen 

kaupunkipuistoon. Huvilajuopan rantojen rakennusvyöhyke on Museoviraston luokituksessa 

määritetty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Kerrotaan, että 

Huvilajuovassa oleva Prakan saari on muodostunut joen pohjaan juuttuneen proomun Lång Lisan 

päälle. Valokuva: Kari Mäntylä.  

Suistomaan kesäasutusta jatkoi lähempänä kaupungin keskustaa Hevosluodon 
kaakkoiskärkeen 1946 palstoitettu siirtolapuutarha-alue. Siirtolapuutarhaan ja sen ohi 
Huvilajuovalle Kvistiluotoon kuljettiin Karjarannan länsipäässä olleen kapulalossin avulla noin 
vuoteen 1970 asti. Palstoja alueella on 95 kpl ja palstan koko on 330 m2. Koko 
siirtolapuutarhan pinta-ala on noin 7 ha.  
 
 
Lisätietoa: 
 
Putkonen 1990 ja 2005; Häyrynen ym. 2004.   
Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry: http://www.luotospy.fi/ 
Kokemäenjoen luodot (RKY): http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4070 
 

 

http://www.luotospy.fi/
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4070
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21. Kirjurinluoto 

 

Kirjurinluoto on Porin keskuspuisto ja osa vuonna 2002 perustettua Porin kansallista 
kaupunkipuistoa. Se sisältyy myös Museoviraston määrittelemään valtakunnallisesti 
arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Kirjurinluoto kuului 1800-luvulla 
kaupungin notaarin eli kirjurin luontaisetuihin. Siitä luoto on saanut nimensä. Porilaisten 
”Kirjuri” tai ”Kirvatsi” on nykyisin ympärivuotinen rentoutumispaikka. Kirjurinluodon koivu- ja 
lehmuskujanteet ovat upeinta Porin kulttuurimaisemaa. Luodoissa ulkoilureittejä riittää useita 
kilometrejä. 

Suiston luodot ja joen pohjoispuolen peltolakeudet ovat syntyneet maankohoamisen ja joen 
kuljettaman kiintoaineen kerrostumisen johdosta. Vielä 1500-luvulla kaupungin perustamisen 
aikoihin niiden paikalla lainehti matala avomeri. Nykyinen suisto alkaa Kirjurinluodosta, joka  
alkoi muodostua 1600-luvulla. 1700-luvun loppuun mennessä alue oli kohonnut jo niin, että 
sitä alettiin käyttää karjan laidunmaana. 

1800-luvun puolivälissä Kirjurinluoto toimi Porin jokisatamasta kuljettavan tavaran 
säilytysalueena. Luodolla varastoitiin mm. tervatynnyreitä ja tapuleina suuria määriä lautaa. 
Kirjurinluodon rannassa Etelärantaa vastapäätä oli saaristolaisilla halkojen myyntipaikka. 
Kokemäenjoen madaltumisen ja sen vaatimien kalliiden ruoppaustöiden takia jokisataman 
merkitys väheni 1800-luvun jälkipuoliskolla ja Kirjurinluodosta alkoi muodostua 
kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikka. 

Varsinaisessa 25 hehtaarin laajuisessa Kirjurinluodossa on vanha 1800-luvulta peräisin 
oleva englantilaistyylinen puisto. Porin Anniskeluyhtiö rakennutti puiston keskelle 
jugendtyylisen kesäravintolan 1910.  

 

Kuva 36. Kirjurinluodon ranta on ollut liki 100 vuoden ajan porilaisten suosima uimapaikka.  
Valokuva. K.E.Klint 1930 – Satakunnan Museon kuva-arkisto.  

Kirjurinluodon kesäteatteri aloitti toimintansa jo 1920-luvulla paikalla olleella laululavalla. 
Kirjurin uimalaitos toimi 1924–1957 Porin maauimalan valmistumiseen saakka. Puiston 
pienet lammet valmistuivat 1930-luvulla ja 1960-luvulla niiden ympärille tehtiin lintuaidat. 
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Nykyisin Kirjurinluoto on tunnettu vuosittaisista Jazzjuhlista, joista ensimmäinen järjestettiin 
1966. Pori Jazzin suurten konserttien, samoin kuin muidenkin isojen tilaisuuksien, 
pitopaikkana ollut vuodesta 2002 lähtien ollut Kirjurinluoto Arena. Raatimiehenluodossa 
sijaitsevalle areenalle mahtuu noin 70 000 kuuntelijaa. 

Vuosien kuluessa Kirjurinluodosta on muodostunut monenlaisten vapaa-ajan toimintojen 
keskus. Laaja Pelle Hermannin leikkipuisto on lasten mieleen. Isompien mieleen voi olla 
liitokiekon heittäminen frisbeegolfradalla tai pienoisgolfin peluu. Kirjurinluodon minigolfalue 
on ulkoalueena Suomen toiseksi vanhin toiminnassa oleva pienoisgolfpaikka. 

Hanhiluodossa Kirjurinluodon välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kaupunginpuutarha sekä 
Satakunnan vihertietokeskus. Lisäksi alueella on luontopolkuja. Harvassa kaupungissa on 
uimaranta aivan ydinkeskustan vieressä, Porissa on. 

 

Kuva 37.  

Satakunnan vihertietokeskuksen 
yhteydessä sijaitseva Hanhipuisto on 
Satakunnassa hyvin menestyvien puu-, 
pensas- ja kukkakasvien esittelypuisto. 
Valokuva: Lasse Lovén. 

 

Kuva 38.  

Kirjurinluodon karhuperhe Pelle 
Hermannin leikkipuistossa. Lasten 
leikkipuisto on noin 3 hehtaaria täynnä 
monenlaista pikkuväen ja isompienkin 
nähtävää ja tehtävää. Leikkipuisto 
äänestettiin Suomen parhaimmaksi 
vuonna 2014. Lintujen lisäksi 
Kirjurinluodossa on kesäisin myös muita 
eläimiä. 

Veistokset: Antique Garden Art Oy, Pori. 
Valokuva: Kari Mäntylä. 

Hanhipuiston kokonaispinta-ala on noin 16 hehtaaria, joista puistomaisesti on rakennettu 8,9 
hehtaaria. Satakunnan Vihertietokeskus on puutarha-alan neuvontakeskus, joka palvelee alan 
harrastajia. 

 
Lisätietoa: Putkonen 1990; Häyrynen ym. 2004; Porin Matkailuopas 2021. 
https://www.visitpori.fi/kirjurinluoto 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4070 

 

http://www.pori.fi/vihertietokeskus
https://www.visitpori.fi/kirjurinluoto
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4070
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22. Satakunnan Museo 

Satakunnan Museo on vuonna 1888 perustettu historiallinen museo. Se on yksi Suomen 
vanhimmista museoista. Perustamisestaan lähtien se on ollut koko maakunnan museo ja 
keskittynyt tallentamaan ja esittelemään koko Satakunnan kulttuuriperintöä. Museon 
näyttelyt esittelevät Satakunnan ja Porin historiaa. 

 

Kuva 39.  
 
Vuonna 1973 valmistunut 
museorakennus on yksi harvoista 
museokäyttöön suunnitelluista 
rakennuksista Suomessa.  Museo 
sijaitsee Kokemäenjoen varrella, 
historiallisen Kivi-Porin ja 
Kirjurinluodon sillan tuntumassa, 
osoitteessa Hallituskatu 11, 28100 
Pori. 
Valokuva: Satakunnan Museo 

. 

Pysyvä näyttely Elon merkkejä avautui vuonna 2018. Näyttelyn kolmessa kerroksessa 
kerrotaan menneiden ja nykyistenkin sukupolvien Porista ja Satakunnasta, elämästä, ilmiöistä 
ja persoonista. Esillä on maakunnan esihistoriaa ja arkeologisia kohteita sekä maakunnalle 
merkittäviä elinkeinoja maanviljelyksestä laivanvarustukseen ja teollisuuteen. Näyttelyssä voi 
perehtyä maakunnan keskiaikaisten kaupunkien, Ulvilan ja Rauman, syntyyn ja kehitykseen 
sekä Porin kehittymiseen ja kasvamiseen kuninkaankartanosta kaupungiksi. Lisäksi näyttelyssä 
pohditaan satakuntalaisuutta, satakunnan henkistä elämää ja perintöä sekä satakuntalaisia 
tapoja ja perinteitä ruuasta juhliin. Näyttelyssä on mukana ruumiin kulttuuria sekä 
maakunnan taiteilijoita ja merkkihenkilöitä.  

Museon vaihtuvissa näyttelyissä syvennytään aina uusiin ja mielenkiintoisiin aiheisiin sekä 
paikallisen historian ilmiöihin. Satakunnan Museosta saa siis hyvin kattavan kuvan koko 
maakunnan kulttuuriperinnöstä ja historiasta. 

Satakunnan Museolla on näyttelyiden lisäksi myös vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja 
suojelemisesta. Satakunnan Museo on Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä alueellinen 
vastuumuseo. Museo siis huolehtii siitä, että satakuntalainen kulttuuriperintö ja 
kulttuuriympäristöt säilyvät myös tuleville sukupolville. Tätä tehtävää museo toteuttaa 
toimimalla asiantuntijana ja viranomaisena omaa alaansa koskevissa asioissa sekä 
tallentamalla erilaista aineistoa koko maakunnan alueelta. 

Museon esinekokoelma kattaa noin 91 000 esinettä ja noin 400 000 valokuvaa, lisäksi 
Rosenlew-museon kokoelmissa on useita tuhansia objekteja ja valokuvia. Luontotalo Arkin 
kokoelma kattaa noin 35 000 luonnontieteellistä näytettä. Lisäksi museon kokoelmiin kuuluu 
hyllymetreittäin arkistoaineistoa, rakennuspiirustuksia ja karttoja. Kokoelma karttuu 
vuosittain ja sen ylläpitäminen ja avaaminen yleisölle on museon tärkein tehtävä. Museolla on 
myös runsaasti erilaisia aineistoja ja tietokantoja liittyen maakunnan muihin museoihin sekä 
kulttuuriympäristökohteisiin. Satakunnan Museosta löytyy koko maakunnan kulttuuriperintö. 
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Satakunnan Museon kohteita ovat Hallituskadulla sijaitsevan kulttuurihistoriallisen museon 
lisäksi myös Luontotalo Arkki, jonka tehtäväkenttä on Kokemäenjoen ja Satakunnan luonto, 
Rosenlew-museo, joka keskittyy satakuntalaiseen teollisuushistoriaan, sekä 
korjausrakentamiseen ja rakennuskulttuuriin keskittyvä Rakennuskulttuuritalo Toivo ja 
Korsmanin talo. Kuntaliitoksen myötä Satakunnan Museoon kuuluu myös Lavian 
kotiseutumuseo. Lisäksi Reposaaresta löytyy Satakunnan Museon museohinaaja Santtu. 

 

Kuva 40. 
Satakunnan Museon toimintapiste 
Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo 
keskittyvät esittelemään korjausrakentamiseen 
ja rakennuskulttuuriin liittyviä menetelmiä ja 
toteutuksia.  
Osoite on Varvinkatu 19, Pori. 
Valokuva: Kari Mäntylä. 

 

Kuva 41. 
 
Satakunnan teollisuushistoriaan keskittyvä 
Rosenlew-museo sijaitsee Porin Aittaluodossa 
UPM:n teollisuusalueen kupeessa.  
 
Valokuva: Mika Haavisto. 

 

Kuva 42. 

 
Satakunnan Museon museohinaaja s/s Santtu 
lepää kesät talvet Reposaaren sataman Varvin 
rannassa. Satakunnan Museon ystävät ry 
auttaa Santun hoidossa. 
 
Valokuva: Lasse Lovén. 

 

Lisätietoa: Asiantuntija A. Aartolahti 2021. 

https://www.pori.fi/satakunnan-museo/vierailulle-museoon 
http://www.reposaari.net/reposaarinet-users-museohinaaja-santtu 

https://www.pori.fi/satakunnan-museo/vierailulle-museoon
http://www.reposaari.net/reposaarinet-users-museohinaaja-santtu
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23. Porin vanha keskusta 

Viimeisen Porin kaupungin palon (1852) jälkeen alkoi jälleenrakentamisen aika. Nykyisen Porin 

Teatterin paikalta alkanut palo oli polttanut koko silloisen kaupungin keskustan tuhkaksi maan 

tasalle. Kaupungin teollisen kehityksen ja merikaupan tuoma vauraus näkyi uuden 

kivitalokaupunginosan rakentamisessa. Kivi-Pori eli Porin "vanha kaupunki" sijoittuu 

Kokemäenjoen Etelärannan vanhan sataman ja Valtakadun väliselle alueelle. Idässä sitä 

rajaavat uusgoottilaista tiilikirkkotyyppiä edustava Keski-Porin kirkko ja Yrjönkatu.  

 

Kuva 43. 
Kivi-Porin alue on yksi Suomen 
parhaiten säilyneitä ja 
vanhimpia kivirakenteisia 
kaupunginosia. Sen keskiössä on 
Raatihuoneenmäki ja sen päälle 
kohoava upea Raatihuone. 
Pääsisäänkäynnin yläpuolella 
oleva kirjoitus Curia Arctopolis 
kertoo latinaksi tämän paikan 
olevan Karhukaupungin 
hallintokeskus. 
 
Valokuva: Kari Mäntylä. 

 

Alueen rakennukset muodostavat tyylillisesti uusklassistisen ja uusrenessanssityylisen 

kokonaisuuden. Katunäkymät ovat yhtenäisiä ja myös sisäpihat ovat säilyttäneet alkuperäisen 

ilmeensä piharakennuksineen. Osa yksityisistä asuinrakennuksista ja kauppahuoneista on 

myöhemmin muutettu yleiseen käyttöön, kuten nykyinen Porin kaupungintalo eli entinen 

Junneliuksen Palatsi. Osa alueen kaduista on päällystetty vanhan mallin 

mukaisesti mukulakivillä. 

Pääosa Kivi-Porista sisältyy vuonna 2002 perustettuun Porin kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Se kuuluu myös Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 

kulttuuriympäristöihin (RKY). 

Kivi-Porissa sijaitsevat mm. vanhan sataman vaaka- ja pakkahuoneessa sijaitseva Porin 

Taidemuseo, Seurakuntakeskuksena toimiva Merikapteenin talo, Raatihuone, Kaupungintalo, 

Suomen pankin talo, Teatteri, Hotelli Otava ja muut kivitalot sekä Raatihuoneen puisto ja 

Keski-Porin kirkko, Porin Lyseo sekä vuonna 1926 valmistunut erikoinen riippukaiteinen 

rautasilta, Porin Silta, joka yhdistää joen pohjoispuolen teollisuusalueen Porin vanhaan 

keskustaan. 

Lisätietoa: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1512 
https://www.visitpori.fi/porin-raatihuone-2867 
https://matkailu-opas.com/porin-kaupungintalo.html 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1512
https://www.visitpori.fi/porin-raatihuone-2867
https://matkailu-opas.com/porin-kaupungintalo.html
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24. Teollisuuden Pori 

 

Porin sillan pohjoisrannan teollisuusmaisema sisältyy Porin kansalliseen kaupunkipuistoon ja 

Museoviraston nimeämiin Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 

kulttuuriympäristöihin (RKY). Alueen merkittävimmät rakennusyksiköt ovat entinen Porin 

Konepaja ja Porin puuvillatehdas 

Porin Konepaja Oy (ruots. Björneborgs Mekaniska Werkstad, lyh. BMW) 

oli Porissa vuonna 1858 perustettu valimo ja konepaja. Niiden toiminta jatkui vuoteen 1987 

saakka, jolloin Rosenlew Oy fuusioitiin Rauma-Repola Oy:n kanssa. 

Porin Konepajan perustivat porilainen kauppias Carl Anton Björnberg sekä Leineperin ruukin 

omistaja lakimies K. J. Lönegren. Konepaja päätyi myöhemmin 1800-luvulla Oy W. Rosenlew 

Ab:n omistukseen. Porin Konepajasta kasvoi vuosien kuluessa yksi Suomen merkittävimmistä 

alan yrityksistä, joka valmisti tuotteita paistinpannuista aina laivoihin asti. Teollinen toiminta 

sen tuotantotiloissa on jatkunut myös 2000-luvulla. 

Konepaja valmisti mm. BMW-maamoottoreita, junanvaunuja ja höyrykoneita ja 

kymmenkunta laivaa. Maatalouden tarpeisiin valmistettiin puimakoneita ja 

leikkuupuimureita. Armeijalle valmistettiin sodan aikana ammuksia. Sodan päättymisen 

jälkeen konepajalla tehtiin sotakorvaustuotteita Neuvostoliitolle. Tehdas valmisti 310 

höyrykäyttöistä generaattoria, joita käytettiin sähköttömillä syrjäseuduilla.  Ne olivat valtavia 

koneita, joiden höyrykattilan paino oli 12 tonnia ja savupiippu oli 40 metriä korkea. 

Sotakorvausaikana rakennettiin myös uusi valimo, joka valmistui 1948. 

1950-luvun alussa Porin Konepajalla alettiin valmistaa jääkaappeja, pesukoneita ja 

valurautaisia astioita, joista Rosenlew tuli vuosien saatossa tunnetuksi. 2000-luvulla uusien 

omistajien hallinnassa tehtaalla tuotetaan edelleen maatalouskoneita ja valimotuotteita. 

  
Kuva 44. Porin Konepajan komeaa tiiliarkkitehtuuria 
vuodelta 1903.  
Valokuva: Lasse Lovén. 

Kuva 45.  
Isosannan sahasta on vain rapistuva muisto 
jäljellä teräsverkkoaidan takana.  
Valokuva: Lasse Lovén. 

 

Isosannan saha (ruots. Storsands såg, alk. Björneborgs Ångsågsbolag eli Porin Höyrysaha) oli 

vuosina 1862–1939 Porissa toiminut saha, joka 1870-luvulta lähtien kuului W. Rosenlew & 
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Co:n omistukseen. Se oli yksi Suomen ensimmäisistä höyrysahoista. Sen rakennuksista ovat 

nykyään jäljellä vuonna 1922 valmistunut kaksikerroksinen saharakennus, joka on Pihlavan ja 

Martinniemen sahojen ohella ainoa höyrysaha-aikakaudelta säilynyt saharakennus, sekä 

vuodelta 1897 peräisin oleva voima-asema savupiippuineen. Sahan alue on yksityinen 

teollisuusalue, jota voimme ihailla vain maantieltä. 

 
Kuva 46.  
Porin Puuvillan tehdaslaitokset sijaitsivat Kokemäenjoen pohjoisrannalla Porin Isosannan 
kaupunginosassa. Tehdas työllisti parhaimmillaan yli 650 työntekijää, pääasiassa naisia. 
Tehdassalissa oli toiminnassa 360 kutomokonetta. Tehtaan sulkemisen jälkeen sen tilat on 
saneerattu ja muunnettu liiketoiminnan, hallinnon ja yliopisto-opetuksen käyttöön. 
Valokuva: Lasse Lovén. 

 

Porin puuvillatehdas. Tehdasalueen ja sen rakennukset suunnitteli arkkitehti August Krook. 

Puuvillakehräämö ja -kutomo aloittivat toimintansa 1900 ja värjäämö 1902. Vuonna 1934 

valmistui arkkitehti Rainer Finnilän suunnittelema konttorirakennus, joka käsitti myös johtajan 

asunnon. Vuonna 1981 puuvillatehtaan kutomo tuhoutui suuressa tehdaspalossa, joka oli 

Suomen kaikkien aikojen suurin teollisuuslaitosta kohdannut tulipalo. 

Porin Puuvilla Osakeyhtiö fuusioitiin 1974 Oy Finlayson Ab:hen. Puuvillatehtaan kutomon 

palon jälkeen vuonna 1981 sen tuotantoa alettiin ajaa alas niin, että tuotanto päättyi 

lopullisesti kesällä 1994. Puuvillatehtaan tiloissa toimii nykyään Satakuntaliitto ja Porin 

yliopistokeskus sekä lukuisa joukko eri alojen yrityksiä. Kauppakeskus Puuvilla valmistui 

entisen kutomon paikalle syksyllä 2014 ja se on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista.  

Lisätietoa: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1498 
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/ 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/05/kutomakoneiden-jyskeessa 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Konepaja 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Puuvilla 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isosannan_saha 

 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1498
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/1856-1870-suurteollisuuden-alku-1
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/05/kutomakoneiden-jyskeessa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Konepaja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Puuvilla
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isosannan_saha
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25. Puistojen Pori  

 

Porin kansallinen kaupunkipuisto perustettiin ympäristöministeriön päätöksellä 2002. Se on 
Kokemäenjoen suiston eli Porin luotojen ja kaupungin keskustan puistojen ja puistokatujen, 
rakennusten, kaupunkimetsien sekä jokivarsiluonnon yhdessä muodostama kansallisesti 
arvokas kokonaisuus. Kaupunkipuisto jakaantuu kolmeen erityyppiseen alueeseen, luotojen 
alueeseen, kaupunkikeskustaan ja Urheilukeskuksen ja Porin metsän alueeseen. Aluetta 
laajennettiin 2006 lisäämällä siihen Käppärän kaupunginosasta Käppäränpuisto ja sen 
ortodoksinen kirkko sekä Käppärän hautausmaalla sijaitsevan vanhan siunauskappelin 
ja Juseliuksen mausoleumin kokonaisuus.  

Kaupungin ruutukaavan keskustassa kansallisen kaupunkipuiston ytimen muodostavat 

ilmansuuntien mukaan nimetyt Pohjois- ja Etelä-, Länsi- ja Itäpuisto. Pohjoispuiston päässä on 

Raatihuoneen puisto. Eteläpuisto päättyy Cygnaeuksen puistoon. Puistoakselit luotiin Porin 

viimeisimmän palon (1852) jälkeen jäsentämään ja selkiyttämään kaupungin kehittyvää 

rakennetta sekä estämään tulen leviämistä kaupunginosasta toiseen.  

 

Kuva 47. Puistoakselit esittelevät Porin ja Satakunnan kulttuuriperintöä monimuotoisesti erilaisten 

patsaiden ja muistomerkkien välityksellä. Raatihuoneen puistossa Raatihuoneen edessä seisoo Porin 

symboli ”Satakunnan karhu”, Emil Cedercreutzin upea pronssinen teos. Valokuva: Maria Suomivirta - 

VisitPori. 

Cygnaeuksen puistossa on E. Cedercreutzin maatalouden tärkeyttä symboloiva ”Äestäjä” -

patsas. Itäpuiston päässä on työväenkulttuuria kunnioittava Eetu Salinin patsas, jonka 

ympärillä työläiset kokoontuvat vappujuhlan aikaan. Länsipuisto päättyi alun perin 

hautausmaahan. Rautatien rakentamisen jälkeen sen päätepisteenä on vanha 

puurakenteinen Porin rautatieasema, joka symboloi kaupungin kytköstä valtakunnan tason 

yhteysverkostoon.  
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Pohjoispuiston ja Gallen-Kallelankadun risteykseen on pystytetty Porissa 26.4.1865 syntyneen 

Akseli Gallen-Kallelan patsas. Heikki Niemisen suunnittelemalla muistomerkillä kunnioitetaan 

yhtä maan suurimmista kansallisromantiikan tyylisuunnan taiteilijoista.  

Palokunnantalo. Puistojen risteyksessä sijaitsee Porin VPK:n palokuntatalo. Se valmistui Itä- 

ja Pohjoispuiston kulmaukseen vuonna 1894.  Vuonna 1926 perustettiin Porin kunnallinen 

palolaitos, joka toimi vuoteen 1961 saakka Itäpuistossa Porin VPK:n tiloissa. Vuonna 1956 

rakennettiin palokuntatalon viereen uusi kalustohalli sekä kerhohuone. Kun kaupunki 

rakennutti palokunnalle uuden toimitalon Karhunkadun ja Satakunnankadun risteykseen 

uuden Poliisiaseman viereen, kunnallinen palolaitos muutti pois puistojen risteyksestä. Sen 

jälkeen Itäpuiston paloasema on ollut pelkästään VPK:n käytössä. Porin VPK:n rakennukset 

ovat nykyään suojeltuja. Paloaseman tiloissa on näytteillä vuonna 1921 käyttöön otettu 

entisöity Benz Gaggenau-museopaloauto. 

 

 

Kuva 48. Vanhan Paloaseman edessä Puistojen risteyksessä on Porin Vapaaehtoisen Palokunnan 150-

vuotisjuhlan kunniaksi toteutettu muistomerkki. Muistomerkin on suunnitellut kuvanveistäjä TaM 

Sofia Saari. Muistomerkki on toteutettu vuonna 2013 Peipohjan Kiviveistämössä (nyk. Loimaan Kivi). 

Valokuva: Lasse Lovén.  

Porin VPK:n 150 v muistomerkin lahjoitti kaupungille syntyperäinen porilainen Esko Antti-

Poika. Hän kuvaa teosta näin:  

”Teos on kunnianosoitus Porin kaupunkikehityksestä - noususta ja kasvusta palojen jälkeen sekä myös 

kunnianosoitus Porin VPK:n perustajalle Anders Axel Anderssonille. Teos koostuu yhdeksästä 

erikokoisesta kivipaadesta. Ne on asetettu seitsemän metrin pituiseen riviin. Kivilaatu on Kurun 

mustaa. Yhdeksän veistoksen määrä kertoo Poria kohdanneista kaupunkitulipaloista. Kivipaadet ovat 

korkeudeltaan 30–200 cm ja leveydeltään 50–80 cm. Kuvanveistäjä on hionut ne kaareviin ja suoriin 

muotoihin. Kaarevat pinnat kuvaavat liekkejä. Toiset pinnat ovat käsin lohkottuja tai veistettyjä. 

Jokaisen kiven etupuolella on vuosiluku, joka kertoo kaupunkipalon vuoden. Se luo seuraavaan kiveen 

ulottuvan symbolisen aikajanan. Ensimmäisessä kivessä on lisäksi Porin kaupungin 

perustamisvuosiluku 1558. Kivien koko kuvaa suhteessa sitä tuhoa, jonka tulipalo tuhosi kaupungista. 

Suurimmassa, 2000 kg painavassa kiviveistoksessa on viimeisen kaupunkitulipalon vuosiluku 1852. 

Samoin siihen on kaiverrettu Porin VPK:n perustamisvuosiluku 1863 ja siinä on perustajan, isoisäni isän 

Anders Axel Anderssonin reliefi.” (E. Antti-Poika 1.11.2020) 
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Maakuntakirjasto. Porin ensimmäisen yleisen lainakirjasto perustettiin yksityisasuntoon 

vuonna 1858. Kirjasto on jatkuvasti uusiutunut ajan muutosten myötä. Yksi viimeisistä isoista 

muutoksista oli, kun vuonna 2009 Porin kaupunginkirjasto yhdisti kokoelma- ja 

lainaajatietokantansa 17 muun satakuntalaisen kaupungin- ja kunnankirjaston kanssa, jolloin 

syntyi Satakirjastot-yhteisjärjestelmä. 

 

 

Kuva 49. Luontotalo Arkki on osa Satakunnan Museon opastus- ja näyttelytoimintaa. Arkin kivipiha 

esittelee Satakunnan tyypillisiä geologisen Jotunikauden (1400–1200 milj. vuotta sitten) kivilajeja. 

Valokuva: Pentti Pere – Satakunnan Museo. 

Luontotalo Arkki. Puistonristeyksessä sijaitseva Arkki esittelee koko Satakunnan sekä 

Selkämeren ja Kokemäenjoen luonnonympäristöjä ja niillä asuvia eläinlajeja. Luontotalo on 

osa Satakunnan Museon kokonaisuutta. Näyttelyn maakunnallisia erikoisuuksia edustavat 

Säpin saari mufloneineen, Harjavallan Paratiisin lehto majavan asuinpaikkana sekä suurpedot 

karhunpesineen. Lintuharrastajien hyvin tuntema Kokemäenjoen suisto löytyy näyttelyn 

keskeisimmältä paikalta. Perhoshuoneessa on esillä suomalaisia ja trooppisia lajeja. Kivipiha 

Jotuni esittelee satakuntalaisen kallioperän erityisominaisuuksia. 

Lisätietoa: 
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/urheilukeskus_ja_porin_metsa.pdf 
https://matkailu-opas.com/akseli-gallen-kallela-patsas-pori.html 
https://www.pori.fi/arkki 
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/arkki_jotuni_pdf_2019_a4x4_2.pdf 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_VPK 

 

 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/urheilukeskus_ja_porin_metsa.pdf
https://matkailu-opas.com/akseli-gallen-kallela-patsas-pori.html
https://www.pori.fi/arkki
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/arkki_jotuni_pdf_2019_a4x4_2.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_VPK
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26. Koulujen Pori 

 

Riihikedon koulukorttelit on Museoviraston luokituksessa määritetty valtakunnallisesti 
arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). 

Koulupori. Koulukorttelien alue on Porin IX kaupunginosassa arkkitehti Andersinin laatiman 

Porin yleisasemakaavan (1923) mukaisesti rakennettu julkisten rakennusten kokonaisuus. 

Nykyään alueella sijaitsevat seuraavat koulut: Steinerkoulu Karhulinnassa, Cygnaeuksen 

koulu, Porin suomalainen yhteislyseo, sekä nykyinen Palmgren-opisto. Alueella aiemmin 

sijainneet tyttöjen ja poikien ammattikoulut toimivat uudessa muodossa muualla Porissa.  

Karhulinna valmistui vuonna 1928 Porin kaupungin suojeluskuntataloksi. Talo sijoitettiin 

edustavalle paikalle monumentaalisen Cygnaeuksen koulun rinnalle, puistoakselin eteläisen 

pääteaukion laidalle Karhunpään korttelin eteläreunan tuntumaan. Talon rakennusvaiheessa 

alue oli vielä kaupungin laidalla, keskellä aukeita peltoja ja laitumia. Nykyään rakennuksessa 

toimii Porin seudun Steinerkoulu. 

Kuva 50. 
Cygnaeuksen kansakoulun 
puistossa on Emil 
Cedercreutzin valmistama 
pronssinen ”Äestäjä”-patsas 
(1920). Kansakoulu valmistui 
1912. Se rakennettiin Porin 
Eteläpuiston päähän 
Karhunpään korttelin 
eteläpuolella olleelle 
Riihikedon pellolle. Puiston 
reunalla on 1928 valmistunut 
Karhulinna. 
 
Valokuva: Jorma Lindqvist.  

 
 

Cygnaeuksen kansakoulun suunnitteli arkkitehti, professori Usko Nyström. Hänen 

suunnittelemiaan ovat mm. Imatrankosken partaalla oleva Valtionhotelli, Länsi-Suomen 

opisto Huittisissa, Porin Pietniemen Vanhakartano ja Eero Järnefeltin taiteilijakoti Suviranta 

Tuusulassa. Hän oli suomalaisen kansallisromantiikan kauden ehkä tunnetuimman 

maisemavalokuvaajan, I.K. Inhan veli. 

Lisätietoa: Porin kaupunki 2012. 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4574 
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkikeskusta.pdf 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_suojeluskuntatalo 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Usko_Nystr%C3%B6m 

 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4574
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkikeskusta.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_suojeluskuntatalo
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27. Porin Aravat 

 

Riihikedon yhtenäinen kerrostaloalue Karhunpään ja Kouluporin alueen reunalla edustaa 

varhaista aravatuotantoa 1940–50 luvun vaihteesta. Riihikedon Aravat kuuluu 

valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Asuntotuotannon 

valtuuskunta (Arava) oli valtion elin, jonka tarkoitus saada asuntotuotanto valtion lainatuella 

käyntiin erityisesti kaupunkitaajamissa. Aravien ensimmäinen uudisrakennus ”Luistinlinna”, 

Presidentinpuistokatu 31, valmistui 1947.   

Porilaiset kutsuvat aluetta nimellä ”Aravat”. Sodan jälkeisessä jälleenrakentamisvaiheessa 

arkkitehdit etsivät ideoita ratkaisuilleen luonnosta ja alueen kulttuuriperinnöstä. Alvar Aalto 

näytti suuntaa tälle muodille Rovaniemen asemakaavan laatimisessa, joka perustui 

poronsarvien kuvioon. Tapiola suunniteltiin luonnonläheiseksi puistolähiöksi Helsingin 

laidalle. Porissa tällainen vanhasta ruutukaava-ajattelusta irtautumisen ja symbolisen 

tilankäytön idea toteutui uudella Aravien alueella, jonka asemakaavan suunnitteli 

kaupunginarkkitehti Jaakko Laaksovirta. 

  
 

Kuvat 51 ja 52. Porien Aravien Keskuspuistoa rajaavien kahdeksan 7-kerroksisen pistetalon 

muodostama ryhmä oli valmiina 1952. Presidentinpuistokadun eteläreunaan rakennettujen 3-

kerroksisten lamellitalojen rivi rakentui vuosina 1956–60. Valokuvat: Lasse Lovén. 

Kahdeksan seitsenkerroksisista pistetaloa sijaitsee paraabelin kaltaisella kaarella laajan 

keskuspuiston ympärillä. Seitsemän nelikerroksista asuintaloa puiston eteläpäässä täydentää 

Aravien sisäkehän. Kaarevat tiet Kiertokatu ja Presidentinpuistokatu rajaavat Aravien 

ydinkeskustan. Noiden katujen ulkoreunoilla on 3-kerroksisten lamellitalojen rivistöt, jotka 

kehystävät Aravien erikoista Keskustan ruutukaavasta poikkeavaa arkkitehtonista 

kokonaisuutta.  

Lisätietoa: Kuusikari ja Rosendahl 2016.  
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4571 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Arava 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4571
https://fi.wikipedia.org/wiki/Arava
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28. Isojoenranta  

 

Kokemäenjoen entiseltä luodolta Kalaholmasta tullaan vuonna 2006 valmistuneen 

Lukkarinsillan ylityksen jälkeen joen pohjoisrannalle Isojoenrannan kaupunginosaan. 

Isojoenranta (ruots. Älvstrande) on Porin 18. kaupunginosa Kokemäenjoen rannalla. Etelässä 

Kokemäenjoen toisella puolella ovat Kalaholma, Lukkarinsanta ja Aittaluoto. 

Harjunpäänjoki laskee Isojoenrannan kohdalla Kokemäenjokeen.  

 

Kuva 53.  

Ruosteen kuvioima entinen 
rautatiesilta Porin 
Isojoenrannassa on alueen 
komein nähtävyys.  Nykyisin 
kevyen liikenteen 
kulkuväylänä toimiva 194-
metrinen rautatiesilta on 
rakennettu 1930. Sen käyttö 
junaliikenteen palveluksessa 
päättyi vuonna 1985.  

Valokuva: Kari Mäntylä. 

 

Porin rautatiesilta Haapamäki-Pori rautatie rakennettiin Sisä- ja Pohjois-Suomen 
rahtiliikenteen sujuvoittamiseksi Tampereen ratapihan ohi. Rahtia, erityisesti puutavaraa ja 
sahatavaraa, tuli sekä Poriin että Mäntyluotoon. Myös henkilöliikennettä oli ja sitä hoitivat 
siniset ”lättähattu”-junat. Pori-Haapamäki rautatien käyttö päättyi vuonna 1985. Vain yhteys 
Parkanosta Niinisaloon pysyi toiminnassa. Rautatien tarve on kuitenkin edelleen ilmeinen. 
Raideliikenteen kehittäminen on osa kestävän kehityksen strategiaa etenkin, kun raskaan 
tieliikenteen haitat ovat silmiinpistäviä ilmastonmuutoksen ja teiden kulumisen kannalta.   

Junia Porin rautatiesillalla ei enää kulje, mutta jalankulku- ja pyöräilykäytävä on ahkerassa 
käytössä. Ruosteisuudestaan huolimatta silta on mielenkiintoinen ja kuvauksellinen kohde, 
jossa voi ihastella maamme viidenneksi suurimman joen virtauksen voimaa.  

Tulvasuojelu. Sillalta on hyvä näköala Isojoenrannan suojavalleille. Niillä yritetään hillitä joen 
tulvimisen aiheuttamaa vaaraa kiinteistöille ja teollisuudelle. Tämä alue on yksi pahimpia 
tulvavaaran kohteita Porin alueella.  

Sampikuja. Isojoenrannalla Sunniemen peltojen reunalla on kiintoisa kadunnimi Sampikuja.  
Paikka on siitä erikoinen, että tällä kohtaa kesäkuussa 1914 kalamiesten nuottaan tarttui 
Ulvilan Sunniemen nuotta-apajalla 152-kiloinen sampi. Pituutta kalalla oli 2 metriä ja 60 
senttiä. Tuo sampi on suurin Suomessa pyydystetty kala. 

Lisätietoa: Alho ym. 2008.  
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B253F6AF7-9470-447B-A3AE-DB294ECBBC67%7D/91620 
https://www.aamulehti.fi/a/200369765 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haapam%C3%A4ki%E2%80%93Pori-rata 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harjunp%C3%A4%C3%A4njoki
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B253F6AF7-9470-447B-A3AE-DB294ECBBC67%7D/91620
https://www.aamulehti.fi/a/200369765
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haapam%C3%A4ki%E2%80%93Pori-rata
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Kuva 54. 
 
Kokemäenjoen varrella karhulla on 
monta hahmoa. Porin Pihlavassa 
sijaitsee ketjuista hitsattu karhu. Se on 
tehty Mäntyluodon satamassa nostoissa 
käytetyistä rautakettingeistä, jotka 
venymisen takia on hylätty. 
Kettinkikarhun kotipaikka on yksityisellä 
alueella, joten voimme ihailla sitä vain 
tieltä. Teoksen valmistaja: Onni Kerola. 
Valokuva: Kari Mäntylä 
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Kuva 55. Merikarhun Kierros – Porin luonto- ja kulttuurikohteiden tarinapaikat. 
Kartta: GoogleMaps -sovellus. Satelliittikuva Imagery © TerraMetrics 2020. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UYeMcwhZlVhIWH9AFjFdSJj6xCALv1Uc&usp=sharing 
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