
Luotojen sauvakävelyreitti kulkee Porin kansallisen kaupunkipuiston 
alueella Kokemäenjoen ainutlaatuisessa suistoluonnossa. Reitti tar-
joaa monipuolisen yhdistelmän rakennettua puistoympäristöä, viljelys-
maita ja rehevää jokivarsiluontoa. Täällä pääsee nauttimaan rantaleh-
tojen taianomaisesta tunnelmasta, vaikka kaupunkikeskusta on vain 
kivenheiton päässä.   

Nähtävyydet

• Ainutlaatuinen jokisuistoluonto  
lintuineen

• Puistoalue ja kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä huvila-asutus 

• Näyttelypuutarha ja siirtolapuu-
tarha-alue

Luotojen sauvakävelyreitti, Pori, ympyräreitti | 7,3 km

Vaativuus: Helppo

Soveltuvuus: 
1. Kuntoliikkujille (kävely, sauvakävely, juoksu)
2. Lapsiperheille (ei lastenrattaille ja –vaunuille)
3. Luontoretkeilijöille ja rauhallisemmin ulkoileville

Kesto: n. 1,5 tuntia sauvakävellen 

Reittimerkinnät: Puutolpat, joissa keltainen sauvakävelijä-
symboli

Reittikuvaus

Reitti kulkee aluksi Kirjurinluodon rakennetussa puisto-
ympäristössä leveää soraväylää pitkin. Pormestarin sillan 
jälkeen noustaan hetkeksi Kirjurinluoto Arenan reunavallil-
le, jonka jälkeen ympäristö muuttuu luonnontilaisemmaksi 
ja kulkuväylä kapeammaksi, Kokemäenjoen vartta seurai-
levaksi poluksi. Reitti kiertää Raatimiehenluodon, ylittää 
Kirjurinluodontien ja jatkuu sitten Hevosluodon puolelle. 
Hevos- ja Kvistinluotojen alueella kuljetaan sekä hiekkateitä 
että rehevään jokivarsimetsään rakennettua hake- ja kivi-
tuhkapohjaista polkua pitkin. Täällä pääsee nauttimaan pel-
to- ja jokimaisemista, kokemaan vehreän metsän voimaan-
nuttavan vaikutuksen ja ihailemaan vanhaa huvila-asutusta. 
Tämä osuus reitistä muodostaa oman lenkkinsä, jolta 
palataan takaisin samaa tietä kuin mennessä. Hevosluo-
dontieltä siirrytään kuntolaatikkojen kohdalta jokirannassa 
kulkevalle kapealle polulle, jota jatketaan metsän siimekses-
sä ohi Polsanluodon luontopolun venelossin ja Hanhipuiston 
lahopuutarhan aina Kirjurinluodolle asti.

Hyvä tietää

Kirjurinluodolla on Kahvila Viksu käymälöineen, uimaranta 
pukeutumistiloineen ja runsaasti tekemistä ja näkemistä 
varsinkin lapsiperheille. Pormestarin sillan kupeessa on 

tulentekopaikka. Reitin varrella on useita tauon pitämiseen 
soveltuvia penkkejä ja Hevosluodon sillan läheisyydessä on 
kuntoilulaitteita. Reitin voi kulkea myös 3,3 km:n (siniset 
reittimerkit) tai 4,4 km:n (punaiset reittimerkit) pituisena. 
Reitin suositeltu kiertosuunta on vastapäivään ja siltä on 
yhteys Polsanluodon 0,7 km:n pituiselle luontopolulle.

Vaativuus
Reitti on helppokulkuinen ja pääosin tasamaata. Ainoastaan 
Kirjurinluoto Arenan reunavallille nouseminen, Raati-
miehenluodon jokirannassa kulkevalle polulle rakennetut 
pienet kumpareet ja Hevosluodossa yhdelle sillalle johtavat 
pari porrasta tuovat reitille lieviä korkeuseroja. Reitti on 
yhdistelmä soraväyliä ja –polkuja, hiekkateitä sekä hake- ja 
kivituhkapolkuja, joten kulku-uralla ei ole juurakkoa tai 
kivikkoa. Puiset sillat, yhdet lyhyet pitkokset ja muutama 
pinnoittamaton polkuosuus saattavat olla liukkaita kosteal-
la kelillä. Varustukseksi riittävät säänmukaiset vaatteet ja 
hyvät ulkoilujalkineet.  

Reitin alkuun
Ystävyyden aukio (pysäköinti: Kirjurinluodontie 2)
N61° 29.490’ E21° 46.921’
Kapellimestarinkadun pysäköintialue
N61° 29.541’ E21° 47.253’
Pormestarin silta (Isosannanpuistokadulta, vain kevyelle 
liikenteelle)
N61° 29.776’ E21° 47.165’ 
Taavi-silta (Etelärannasta, vain jalankulkijoille kesäkaudel-
la) 
N61° 29.524’ E21° 47.566’

 Julkisilla kulkuneuvoilla: Porin paikallisliikenteen linja-au-
toilla pääsee muutaman sadan metrin päähän jokaisesta 
aloituspisteestä. Lisätietoja: www.porinlinjat.fi 
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Kartat ja oppaat

Luotojen sauvakävelyreitit –kartta saatavilla mm. 

Palvelukeskus Porina (Yrjönkatu 6 B)
Vihertietokeskus (Kirjurinluodontie 6) 
Porin Seudun Matkailu Oy Maisa (Itäpuisto 7) 
www.pori.fi/kaupunkipuisto 

Reittitietoa myös Ulkoile Porissa -palvelussa 
arcgis.pori.fi/storymaps/

Majoituspaikat
Hostel River 
www.hostelriver.fi 

Hostel Buisto 
www.hostelbuisto.fi/fi/ 

Sokos Hotel Vaakuna 
https://www.sokoshotels.fi/fi/pori

Scandic Pori
www.scandichotels.fi/Hotels/Suomi/Pori/

Linkit
Porin Seudun Matkailu Oy MAISA
Itäpuisto 7, 28100 Pori
www.maisa.fi ja www.visitpori.fi 

Satakunnan maakuntaportaali www.satakunta.fi

Palvelut
Kahvila Viksu ja Kirjurinluodon muut palvelut  
kirjurinluoto.fi/

Kirjurin Kesäravintola  
www.kirjurinkesaravintola.fi/

 Café Jazz 
www.cafejazz.fi/

Trattoria Bucco  
www.bucco.fi/fi/etusivu.html

Satakunnan Vihertietokeskus
pori.fi/tpk/puistotjametsat/vihertietokeskus.html

Kirjurinluodon Kesäteatteri
www.kirjurin.fi/

Kaupunkijuna Poritar
poritar.fi/

Kartta: Porin kaupunki, kaupunkisuunnittelu

Kuva: Porin kaupunkisuunnittelu/Vallas2013
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