
Keski-Satakunnan kierros
Pori-Ulvila, 120 km



Pyöräilyreitti Keski-Satakunnan kierros tarjoaa 
kauniita maaseutu-, järvi- ja merimaisemia Porin 
ja Ulvilan alueella. Reitin varrella voit nauttia mo-
nipuolisista aktiviteeteista, kulttuurihistoriasta ja 
luonnonnähtävyyksistä, liikunnan tuomasta eufo-
riasta sekä satakuntalaisten yritysten palveluista. 
 
Pyöräilymatkalla pääset nauttimaan luonnon 
monimuotoisuudesta ja ihanasta tuulenvireestä 
kasvoillasi. Matkan varrella voit poiketa sau-
naan ja uimaan.Liikenteen ääniä tasapainottaa 
metsän rauhoittava hiljaisuus.

Reittikuvaus
Reitti alkaa Porin keskustasta kohti Leineperin 
Ruukkia ja Joutsijärveä. Leineperin Ruukki on 
elävän kädentaidon ja ruukkihistorian keskus. 
Joutsijärvi on hiljainen luontokohde, jossa voit 

patikoida järven ympäri kulkevalla 27 km:n 
retkeilyreitillä tai 4 km:n luontopolulla. Retkeily-
reitin varrella voit yöpyä autiotuvissa, laavuilla 
tai vuokrattavissa mökeissä. Joutsijärven lisäksi 
voit pulahtaa uimaan Palusjärveen Las Paluk-
sen uimarannalla.

 Joutsijärveltä matka etenee Harjulantietä 
pitkin kohti Poria. Porissa voit tutustua mm. 
jokisuiston, luotojen ja keskustan alueelle 
ulottuvaan kansalliseen kaupunkipuistoon, 
mielenkiintoisiin museoihin ja kattaviin pal-
veluihin. Porista matka jatkuu kohti Yyterin 
merimaisemia ja ainutlaatuisia hiekkadyynejä. 
Yyterissä voit retkeillä dyynejä ympäröivällä 
Santojen lenkillä ja ihailla lintumaailmaa Liettei-
den reitillä.  Yyteristä löydät kattavat majoitus-, 
kylpylä-, ravintola- sekä aktiviteettipalvelut. 
Loppumatka kuljetaan pyöräteitä pitkin takaisin 
Porin keskustaan.
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Porin keskusta 
Porin Seudun Matkailu Oy, Maisa, Itäpuisto 7, pyörävuokraus www.maisa.fi
Kirjurinluoto 

Pikku-Pakarin mökkimajoitus
Leineperin Ruukki

Joutsijärvi 

Yyteri
Yyteri Resort & Camping
Yyterin Kylpylähotelli
Yyteri Beach Lomakeskus
Surfkeskus
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Keski-Satakunnan kierros 

! Joutsijärven retkeilyreitti
(27 km ja luontopolku 4 km)

Vaihtoehtoinen reitti Meri-
Porin siltoja pitkin (Pohjoinen 
Satamatie)

!

Pyöräilyreitti n. 120km

Retkeilyreitti 27km

Vaihtoehtoinen reitti Yyteriin 
29,5km
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Majoitus ja muut palvelut

Pikku-Pakari, mökkimajoitus, Leineperin Ruukki
Karhufest 

Joutsijärven majoitusvaihtoehtoja: 
Ulvilan matkailusivut

Porin majoitusvaihtoehtoja:
www.yyterinkylpylahotelli.fi
www.suomicamping.fi/yyteri
www.yyteribeach.fi/fi
www.hostelriver.fi/

Porin Seudun Matkailu Oy Maisa
www.maisa.fi

Linkit
www.satakunta.fi
www.koesatakunta.fi
Porin kansallinen kaupunkipuisto
www.yyteri.fi
Porin museot
Joutsijärven retkeilyreitistö
www.leineperinruukki.fi
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http://karhufest.fi/?page_id=102
http://www.ulvila.fi/ulvila.asp?lang=fi&menu=%7BE9AF508A%2DB8CB%2D4F12%2D8AB0%2D24D3E73CAE9A%7D&url=matkailu/MatkailuRetkeily.xml
http://www.ulvila.fi/ulvila.asp?lang=fi&menu=%7BE9AF508A%2DB8CB%2D4F12%2D8AB0%2D24D3E73CAE9A%7D&url=matkailu/MatkailuRetkeily.xml
http://www.ulvila.fi/ulvila.asp?lang=fi&menu=%7BE9AF508A%2DB8CB%2D4F12%2D8AB0%2D24D3E73CAE9A%7D&url=matkailu/MatkailuRetkeily.xml
http://www.yyterinkylpylahotelli.fi
www.suomicamping.fi/yyteri
http://www.yyteribeach.fi/fi/
http://www.hostelriver.fi/
http://www.maisa.fi
http://www.satakunta.fi
http://www.koesatakunta.fi
http://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/porinkansallinenkaupunkipuisto.html
http://www.yyteri.fi
http://www.pori.fi/kulttuuri/museot.html
http://www.ulvila.fi/ulvila.asp?menu=%7BE9AF508A-B8CB-4F12-8AB0-24D3E73CAE9A%7D&url=matkailu/MatkailuRetkeily.xml
http://www.leineperinruukki.fi

