
- hyvä paikka elää ja asua YYTERI 

Yyterin alueen  

kyläsuunnitelma  

2015-2020 

Yyterin alue 

Yyterin alue sijaitsee Meri-Porissa 
Yyterinniemellä, Porin keskustasta 
luoteeseen. Yyterinniemen läpi 
Mäntyluotoon kulkee valtatie 2, 
jonka vieressä on Mäntyluotoon 
jatkava Tampere-Pori-rata. Yyterin 
alueeseen kuuluvat Kaanaa, 
Yyteri, Santala, Levo, Tattari, Kar-
huluoto, Herrainpäivät ja Kaa-
naankorpi. Alueella asuu n. 1365 
asukasta (lähde: Tilastollinen vuosikirja 

2014, Porin kaupunki). 

 

Yyterin ainutlaatuinen luonto 

Yyterinniemen maasto on tasaista 
entistä merenpohjaa. Yyterin alue 
tunnetaan erityisesti kuuden kilo-
metrin mittaisesta Yyterin hiekka-
rannasta ja dyynialueesta. Yyterin 
alueella on paljon retkeilyreittejä, 
luontopolkuja ja lintutorneja, joten 
alueella on ainutlaatuiset mahdol-
lisuudet luonnossa liikkumiseen. 



Kohti tulevaisuutta  

KYLÄKYSELYN JA 

TULEVAISUUSILLAN TULOKSET 

Yyterin alueella tehdyn kyläky-
selyn ja tulevaisuusillan keskus-
telujen (2013) pohjalta nostettiin 
esille alueen vahvuudet, heikkou-
det, uhat ja mahdollisuudet neljän 
teeman osalta: palvelut, vapaa-
aika, ympäristö ja yhteisöllisyys. 
Tulokset esiteltiin 18.11.2014 pi-
detyssä kyläillassa. Käsillä oleva 
kyläsuunnitelma ja -esite on alu-
een asukkaiden tahdonilmaus sii-
tä, miten aluetta voidaan entises-
tään parantaa ja edistää asuk-
kaiden hyvinvointia sekä alueen 
elinvoimaisuutta. 

 

Lisätietoa alueen luontokohteista:  
www.pori.fi/ymparistovirasto/ymparistonsuojelu/luonto/yyterinluontoreitit 

Nykytilanne 

Alueen suurimpana vahvuutena 
on luontoympäristön tarjoamat 
mahdollisuudet sekä niiden vaali-
minen ja kehittäminen. Matkailu 
on tärkeä elinkeino, ja sitä tulisi 
kehittää ympärivuotiseksi. Alueel-
le toivotaan lisää palveluja ja mah-
dollisuuksia erityisesti sisäliikunta- 
ja kulttuuriharrastuksiin. Alueen 
ainutlaatuisen ympäristön siistey-
destä huolehtiminen on yksi kes-
keisimpiä toimia, mistä tulee huo-
lehtia. Kaiken alueen kehittämi-
sen kulmakivenä nähdään yhteis-
työ eri toimijoiden välillä. 
 

>> Katso Kyläkyselyn ja  
tulevaisuusillan kooste: 

www.yyterinalueenasukkaat.fi 

http://www.pori.fi/ymparistovirasto/ymparistonsuojelu/luonto/yyterinluontoreitit.html


Kehittämis-

tarpeet 

 

Palvelut 

- Nykyisten 
palvelujen 
säilyttäminen 
- Uusien palvelujen 
mahdollistaminen 
- Matkailun 
kehittäminen 
 

Vapaa-aika 

- Luontoharrastus-
mahdollisuuksien 
ylläpito  
ja kehittäminen 
- Uusien tilojen 
saaminen 
harrastuskäyttöön 
 

Ympäristö 

- Ympäristöä 
uhkaavien riskien 
hallinta 
- Ympäristön 
ylläpito 
 

Yhteisöllisyys 

- Yhteistyön 
lisääminen 
- Ihmisten 
aktivoiminen 
- Yhteiset tilat 
- Tiedottaminen  

TOIMENPITEET 

 

PALVELUT 

- Nykyisten palvelujen käyttäminen 
- Yhteistyö yritysten kanssa 
- Alueen markkinointi 
- Kannanotot / aloitteet 
 

VAPAA-AIKA 

- Nykyisten mahdollisuuksien takaaminen 
(ladut, luistinradat ym.) 
- Valaistu kuntorata 
- Mäntyluodon koulun käyttö 
- Yhdistysten järjestämät tapahtumat 
- ”Tapahtumatori” Punaisen tuvan luona 
- Markkinointi, tiedotus 
 

YMPÄRISTÖ 

- Valmisteilla olevien suunnitelmien /
kaavoitusten seuraaminen ja kommentointi, 
lausunnot ym. 
- Yhteistyö Porin kaupungin ympäristöviraston 
kanssa (esim. hankkeet) 
- Siisteydestä huolehtiminen, siivoustalkoot 
- Tiedotus 
 

YHTEISÖLLISYYS 

- Yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä, esim. 
yhteiset tapahtumat, kannanotot yms. 
- Viestintä, kannustaminen osallistumaan, 
positiivisen ilmapiirin luominen  
- Yhteisten tilojen etsiminen 
- Tiedottamisen lisääminen, ilmoitustaulu 
- Mahdolliset hankkeet (”kylätalkkari”, tiedotus)  

Kyläkyselyyn tuli 43 vastausta ja siihen liittyviin asukastilaisuuksiin 
(Tulevaisuusilta 14.5.2013 ja Kyläilta 18.11.2014)  

osallistui yhteensä noin 60 henkilöä. 



Miten tästä eteenpäin? – 

Yhteistyötä, markkinointia, 

tapahtumia, siisteydestä 

huolehtimista 

Keskeisimmiksi toteutettaviksi 
asioiksi nostettiin esiin alueella toi-
mivien yhdistysten välinen yhteis-
työ, toimitilojen saaminen, yhteis-
ten tapahtumien järjestäminen ja 
ympäristön siisteydestä huolehti-
minen. Myös tiedotukseen ja 
alueen markkinointiin halutaan 
panostaa.  
 

Kyläsuunnitelma on toteutettu osana Karhuseutu ry:n Karhuseudun kylillä  
-hanketta vuosien 2013–2014 aikana ja se valmistui joulukuussa 2014. 
Kyläsuunnitelma on laadittu yhteistyössä Yyterin alueen asukkaat ry:n kanssa,  
ja sen ovat koostaneet Reeta Hautaniemi ja Paula Forsten-Leino. 

TEHDÄÄN YYTERIN ALUEESTA 

ENTISTÄKIN PAREMPI PAIKKA 

ASUA. LÄHDE MUKAAN  

TOTEUTTAMAAN 

KYLÄSUUNNITELMAA. 

  

 

 

Yhdessä yyteriläisten 
hyväksi 

www.facebook.com/yyterinalueenasukkaat www.yyterinalueenasukkaat.fi 


