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… todellinen Porin Aarre. 
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Kilpailun sisältöä

”AARRE on tulevaisuuden tapa olla porilainen”

”AARRE on digitaalinen”









Aarre
• KH 5.3.2018 § 76, 

Kilpailun valmistelu

• SAFA

• Laaja ohjausryhmä, 

työpajat ja kokoukset

• Selvitykset ja 

materiaalihankinnat

• Neuvottelut 

maanomistus





Aarre
• KH 5.11.2018:

– kilpailun järjestäminen,

– palkintolautakunta, 
• Tapani Mustonen, ark SAFA

• Pekka Vapaavuori, ark SAFA

• museojohtaja Juhani Ruohonen

• asemakaava-arkkitehti Risto Reipas

• kaupunginarkkitehti Pentti Klemetti

• Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanoja

• suunnitteluhortonomi Katja Tuomala

• lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälä

• kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen

• KH:n pj Diana Bergroth-Lampinen

• KV:n III varapj Juha Vasama

– palkinnot ja palkkiot



• Kilpailuaika 15.11.2018 –

15.3.2019

• Seminaari 3.12.2018

• Juryttäminen ja ehdotusten 

esillepano verkkoon 

(73 ehdotusta)

• kilpailutulosten julkistaminen 

18.7.2019, Suomi Areena





Prosessi
• KH-suunnittelukokous 2.2.2018

• Päätös kilpailun valmistelusta KH 5.3.2018

• Kilpailun laadinta:

• Laaja ohjausryhmä

• Konsultin valinta

• Kilpailuohjelman ja -aineiston laatiminen, tavoitteiden 

ja arviointikriteerien määrittäminen, lisäselvitysten 

toteuttaminen

• Kilpailun budjetointi talousarvioon

• Päätös kilpailun järjestämisestä KH 5.11.2018

• Palkintolautakunta

• Palkkiot

• Kilpailuaika 15.11.2018 – 15.3.2019

• Seminaari 3.12.2018

• Juryttäminen ja ehdotusten esillepano verkkoon 

(73 ehdotusta)

• kilpailutulosten julkistaminen 18.7.2019, Suomi Areena

• Jatkosuunnittelun ohjausryhmän nimeäminen KH 3.2.2020

• Tavoitetyöpaja 28.8.2020



JATKOSUUNNITTELU
- Tekninen haastavuus: kadun alitus, pohjavesi
- Muut mittavat investoinnit:

- Vähärauman koulu
- Pohjois-Porin koulukeskus
- Palloiluhalli

- Korona
- Kokoelmakeskuksen 

akuutti tarve …



AARTEEN Tulevaisuus?



YYTERI 

2022



• 2016 – Yyteristä Kärkikohde, KH:n periaatepäätös.

• 2017 – Toiveiden tynnyri.

• Työ käynnistettiin aiempien selvitysten ja 
raporttien pohjalta. Yrittäjät mukaan. Yyterille
strategia.

• 2018 – Ensimmäinen investointivuosi.

• Viemäreitä ja vessoja. Markkinointi käyntiin. 
Porissa tapahtumien superkesä.

• 2019 – Investoinnit vauhdissa.

• Uusia reittejä. Yyterin ydinalueelle
yleissuunnitelma. Kävijöitä alettiin laskea.

• 2020 – Maailma pysähtyi, Yyteri ei.

• Korona kuritti yrittäjiä, Yyterissä vietettiin
ennätyskesää. Yyterin tulevaisuudelle Master 
Plan.

• 2021 – Taas ennätyskesä.

• Puhtia ympärivuotisuuteen. 
Inforakennukselle konsepti. Markkinoinnin
huippuvuosi.





INFRAN KEHITYS

• Kevyen liikenteen väylä, joka ulottuu 

Kaanaasta Sipintielle ja Virkistyshotellille asti. 

Valmistuu kesäksi 2022.

• Lisää p-paikkoja Sipintielle, parkkipaikat 

ovat käytettävissä kesällä 2022.

• Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa 

maastopyöräilyreittejä Yyteriin. Tavoitteena 

saada uusi reitti auki kesäksi 2022. Talveksi 

tulossa vielä toinen reitti, jota pidetään talven 

auki. Reitit suunniteltu helpoiksi 

maastopyöräilyreiteiksi.



YYTERI-BUSSI

• Asiakkaille maksuton bussilinja keskustasta 

Yyteriin kulkee viiden viikon ajan 27. kesäkuuta 

alkaen heinäkuun loppuun.

• Bussi kulkee samat neljä edestakaista vuoroa viikon 

jokaisena päivänä. Vuorojen suunnittelussa on 

otettu huomioon sekä päiväkävijät että Yyterissä 

yöpyvät. Ensimmäinen vuoro on Yyterissä 

aamukymmenen jälkeen ja viimeinen lähtee viiden 

jälkeen iltapäivällä.

• Myös paikallisbussit kulkevat Matkakeskus-Yyteri-

Matkakeskus -reittiä n. kerran tunnissa



YYTERI TYÖLLISTÄÄ

• Yyteri työllistää kesällä 2022 

yli 200 henkilöä Virkistyshotellin, Seikkailu-

puisto Huikeen, Yyteri Campingin ja 

Yyteri Golfin toimesta.

• Mitä houkuttelevampi alue, sitä enemmän 

edellytyksiä monipuolisen ja laadukkaan 

palvelutarjonnan kehittymiseen

• alueen asukkaat, porilaiset, koti- ja ulkomaiset 

matkailijat, yritykset ja Porin kaupunki 

rakentavat Yyterin tulevaisuuden yhdessä



YYTERI
&TAPAHTUMAT

• Tavoitteena mahdollistaa Yyterille sopivien 

tapahtumien sujuva järjestäminen jatkossa

• Tulevat tapahtumat päätetty ohjata omalle 

tapahtuma-alueelle(entiset hiekkakuopat)

• Tiivis yhteistyö ELY-keskuksen kanssa

• Vaadittavaa infraa kehitetään



UUDISRAKENNUS 2023: YYTERI-INFO



YYTERI-INFO

Valmistuttuaan 500m2 rakennus toimii Yyterin yhteisenä infopisteenä, 
alueellisten toimijoiden esittelytilana, retkien lähtöpisteenä sekä porttina 
Selkämeren kansallispuistoon.

Rakennukseen on suunniteltu tilat myös vähittäiskauppatoiminnolle ja 
matkailuneuvonnalle.

Rakentaminen käyntiin kesäkauden 2022 jälkeen, jolloin nykyinen Punainen 
tupa puretaan.

Rakennuksen konseptisuunnitelma 
Muuan Oy. Arkkitehtitoimisto A3. Rakennuttamisesta vastaa Porin kaupunki.

Tervetuloa syyskaudella 2023!

v



HERRAINPÄIVIEN KEHITYS

• Kulkuyhteys rannan pohjoiskärjestä loma-
kylän kautta Herrainpäiville toteutettiin
vuonna 2021 ja Golfpolun kulkulankonki
uusitaan syksyllä 2022

• Entinen lomakylän alue majoitustoiminnan
kehittämiseen

• Yyteri golfin vuokraoikeuden laajentaminen
mahdollistaa taukopaikan/kahvilan alueelle

• JHL:n ja kansalaisopiston opiskelijoiden
alueet hankittu kaupungille

• Venelaiturin sijoittamista alueelle selvitetään
yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa,
nyt vuorossa pohjan luotaaminen



VASTUULLISUUS

• Yyterille myönnettiin ensimmäisenä 

uimarantana Suomessa Blue Flag –

sertifikaatti 27.4.2022.

• Blue Flag on yksi maailman 

tunnetuimmista ympäristösertifikaateista 

rantojen, vierasvenesatamien ja 

vastuullisen veneilymatkailun toimijoille

• Lisäksi kaupunki toteuttaa alueen 

matkailun vastuullisuustyötä Visit

Finlandin hallinnoimassa Sustainable

Travel Finland -ohjelmassa.



MARKKINOINTI
• Yyteri on Porin matkailumarkkinoinnin kärki. 

Kampanjasuunnittelua tehdään määrätietoisesti ja 

johdonmukaisesti. Kampanjat suunnitellaan toistaiseksi 

kesä edellä. 

• Yyteri mukana Visit Finlandin Ruotsiin 

kohdennetussa markkinointikampanjassa, joka starttaa 

toukokuun loppupuolella.

• 100 syytä matkailla kotimaassa -kampanjassa yhtenä 

kohteena päiväretki Porin rannikolla. Mukana myös 

alueen yrityksiä.

• Yyteri-bussin mainonta sekä digissä, printissä että 

ulkomainonnassa.

• Vuosina 2020 ja 2021 markkinointi kohdennettu 

kotimaahan, jolloin markkinointi tavoittanut kunakin 

vuonna noin 2 miljoonaa silmäparia.



Kiitos ja 

tervetuloa

Poriin ja 

Yyteriin!


