
Santojen lenkki tarjoaa parhaat palat Yyterin ainutlaatuisesta dyyniluonnos-
ta. Nauti avarasta merimaisemasta, bongaa dyyneille tyypillisiä kasveja ja 
istahda Munakarin säikän kohdalla hiekalle pitämään pieni tauko. Kangas-
metsän mäntyjen ja jäkälikön keskellä tunnelma on mukavan rauhallinen. 
Nouse lopuksi Keisarinpankki-dyynin päälle, missä luonto on paikoin yllättä-
vän rehevää ja näköala hietikon yli kauas merelle vaikuttava. Yyterin sannat 
ovat kokemisen ja näkemiset arvoiset!    

Nähtävyydet
• Valtakunnallisesti ainutlaa-
tuinen dyyniluontotyyppien 
kokonaisuus

• Keisarinpankki, korkein dyyni 

• 6 km pitkä hiekkaranta

Santojen lenkki, Pori, ympyräreitti | 5,3 km

Vaativuus: Keskivaativa

Soveltuvuus: 
1. Patikoijille ja vaeltajille 
2. Luontoretkeilijöille
3. Lapsiperheille (ei lastenrattaille tai –vaunuille)

Kesto: 2 – 3 tuntia 

Reittimerkinnät: Sininen värikoodi puutolpissa ja viitoi-
tuksessa

Reittikuvaus
Reitti alkaa Yyterin uimarannan pysäköintialueen vieres-
tä, Yyterin aukiolta, missä on opastauluja ja reittikartta. 
Lenkin aluksi noustaan Meriravintolan ohi ja suunna-
taan puista kulkuväylää pitkin rannalle, missä reitti 
seuraa rantaviivaa kohti etelää. Tällä osuudella kannat-
taa kävellä lähellä vesirajaa, koska se tekee etenemisestä 
helpompaa ja säästää herkkää dyyniluontoa. Munakarin 
säikän kohdalla reitti kääntyy kohti sisämaata ja sitten 
takaisin kohti Yyterin aukiota. Maisemaa hallitsee kuiva 
kangasmetsä jäkälikköineen. Lenkin lopuksi noustaan 
kulkemaan Keisarinpankin eli Yyterin korkeimman dyy-
nin päälle.

Hyvä tietää
Yyterin uimarannan alueen palvelut (mm. Meriravintola 
sekä pukeutumis- ja saniteettitilat) ovat saatavilla kesä-
kaudella. Läpi vuoden palvelevat lähistöllä sijaitsevat 
leirintäalue ja Yyterin Kylpylähotelli. Yyterin aukiolla on 
tulentekopaikka. Reitin varrella sijaitsee Yyteri Beach 
Lomakeskus, jonka alueen läpi oikaisemalla lenkkiä voi 
halutessaan lyhentää. Retkeilijän on hyvä huomata, että 

kartassa esiintyvän Santojen lenkki -reittinimen sijaan 
maaston viitoituksessa lukee Munakarin säikkä. Santojen 
lenkiltä on yhteys Lietteiden reitille.

Vaativuus
Reitti on Meriravintolan ja Keisarinpankin mäkiä lukuun 
ottamatta tasamaata. Maastopohja on valtaosin hiekkaa 
sekä rannalla että metsässä. Reitillä on upottavaa hiek-
kaa Yyteri Beach Lomakeskuksen ja Santakarin risteyk- 
sen välisellä osuudella ja vähäistä juurakkoa parissa koh-
dassa, mutta ei lainkaan kivikkoa. Uimarannalle johtava 
puinen kulkuväylä saattaa olla liukas kostealla kelillä. 
Varustukseksi riittävät säänmukaiset vaatteet ja hyvät 
ulkoilujalkineet.  

Reitin alkuun
Yyterin aukio (pysäköinti: Yyterinsantojentien pää)

N61° 34.040’ E21° 31.547’

 Julkisilla kulkuneuvoilla: Yyterin aukiolla on Porin 
paikallisliikenteen linja-autopysäkki. 
Lisätietoja: www.porinlinjat.fi 

www.porinlinjat.fi


Kartat ja oppaat

Kartta Yyterin retkeilyreiteistä ja esite Yyteri – Satakunta-
laista luontoa parhaimmillaan saatavilla mm.

Porin kaupungin ympäristövirasto (Valtakatu 11)
Porin Seudun Matkailu Oy MAISA (Itäpuisto 7) 
pori.fi/ymparistovirasto/luonto/yyterinluontoreitit.html 
www.visityyteri.fi/yyterinniemen_retkeilyreitit
 
Reittitietoa myös Ulkoile Porissa -palvelussa arcgis.pori.
fi/storymaps/

Majoituspaikat
 Yyteri Resort & Camping 
 www.suomicamping.fi/yyteri  

Yyteri Beach Lomakeskus  
www.yyteribeach.fi/fi/ 

Yyterin Kylpylähotelli   
www.yyterinkylpylahotelli.fi/  

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

Visit Yyteri –sivusto www.visityyteri.fi ja www.yyteri.fi

Satakunnan maakuntaportaali www.satakunta.fi

Palvelut
Yyterin Laguuni 
www.yyterinlaguuni.fi/  

Kahvila-Ravintola Ulappa  
www.suomicamping.fi/yyteri/palvelut/ravintolapalvelut

 Yyterin Kylpylähotellin ravintolat 
www.yyterinkylpylahotelli.fi/ravintolat.php?id=2P

Yyterin Meriravintola
www.yyteri.fi/yyterin-meriravintola  
 
Yyterin Näkötorni 
www.ohjelmamestarit.fi/#  

Kartta: Porin kaupunki

Kuva: Hanna-Maria Marttila
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