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(A) Porin torilla nahkiaiset syö-

tyänne voittekin lähteä pienelle 

iltalenkille kohti Yyterin kuului-

sia kukkuloita. (B) Yyteri on myös 

naturistiranta!

Yyterin kukkuloita ja hiekka-

rantoja tarpeeksi ihailtuanne voi-

daankin lähteä kohti Ahlaisten 

idyllistä kirkonkylää (C). Mat-

kalla kannattaa käydä Reposaaren 

kylässä, joka on kuin askel histo-

riaan. Päivällä siellä pidetään tun-

nin kestävä siesta ja kaupat ovat 

kiinni. Merimesta kalaravintola 

on auki.

Reposaaressa on myös vuoden 

2009 lomamessualue, jossa myös 

E ino Grönin kesäkoti on. Asun-

tomessuille valmistunut Eikka-

talo sijaitsee aivan rantaviivan 

tuntumassa meren sylissä. 

Merikarvian rantatietä jatketaan 

kohti Merikarviaa merenrantaa 

seuraten. Paikoitellen meri on ai-

van vieressä.

(D) Lankosken KÖFFI on vir-

kistys- ja palvelualue sekä suosit-

tu motoristien kokoontumispaik-

ka torstaisin klo 17.00. Lankos-

kella voit myös kalastaa itsellesi 

tuoretta merilohta tai taimenta, 

jos sattuu perhokalastuksen veh-

keet olemaan mukana.

Matkalla kohti Leväsjoen pik-

kukylää (E) ohitetaan Otamon 

kalkkilouhos ja siitä johtuen 

maantiellä on usein kalkkia. Tie 

on erittäin liukas sateella. Hie-

man ennen Leväsjokea on vaikka 

makkaranpaistoon soveltuva laa-

vu tien oikealla puolella.

Leväsjoelta jatkaessasi kohti Po-

markkua on ”nuoteissa” aja hiljaa, 

ensimmäisen kilometrin kohdalla 

on jyrkkä vasen.

Mukavaa mutkaista tietä, mutta 

reittikartalla kohdassa (F) hiljen-

nä, tie kiertää maalaistalon, jon-

ka kaksi kulmaa on tiessä kiinni!! 

Jyrkkä oikea (tie näkyy pihan ta-

kana). Tällä tieosuudella on paljon 

hiekkaa alkukesästä.

Lainaus Pomarkun kunnan si-

vuilta: 

”Pomarkun kauniisti säilynyt 
kirkonkylä on ansainnut Suo-
men arkkitehtiliiton palkinnon 
ja kirkonkylää pidetäänkin yh-
tenä Suomen kauneimmista taa-
jamista. Pomarkku tunnetaan 
myös kahden kirkon kylänä, sillä 
keskustan tunnusmerkkeinä ovat 
kaksi rinnakkaista kirkkoa. Idyl-
listä kylää halkoo Pomarkunjo-
ki, joka kuohuvine koskineen ja 

Merenrantaa ja mutkatietä

tunnelmallisine kivisiltoineen 
antaa kasvot koko kunnalle”.

Riuttansalmen leirikeskus löytyy 

Inhottujärven pohjoiskolkasta. 

Harjakosken padolla on perho-

kalastus ja majoitus mahdollista.

Pomarkusta voikin tulla VT23 

pitkin Noormarkkuun, jossa on 

Ahlström Oy:n vanhoja raken-

nuksia, Villamairea, Isotalo ja voi-

malaitos. 

Noormarkusta voikin ajaa Ko-

liahteen joukkomurhan muisto-

merkin kautta (G) takaisin Po-

riin. 

Matkalla vaurioituneen renkaan 

voi vaihtaa uuteen vaikka Top-

Motorissa (H) Hommat hoituu 

varauksella myös viikonloppui-

sin. 

 

Laatija Timppa

Reitin linkki: http://goo.gl/maps/JmiSh


