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Yyterin kehittäminen etenee rannasta sisääntuloon – alueen yleisilmettä parannetaan ja houkuttelevuutta
kasvatetaan
Yyterin kehittäminen on edennyt vaiheeseen, jossa alueen yleisilmettä pyritään parantamaan ja
houkuttelevuutta kasvattamaan. Tätä tavoitetta tukemaan laaditaan Yyterin matkailukeskittymän
keskeisistä alueista yleissuunnitelma, jossa pureudutaan alueiden maisemointiin ja toimintojen
kehittymisen kuvaamiseen. Yleissuunnitelmaan kuuluvat keskeisinä alueina Yyterin sisääntulo
Yyterinsantojentie, Yyterin aukio, parkkialue, punainen tupa, Hevospankintie sekä dyynialue.
Haluamme lisätä Yyterin houkuttelevuutta, parantaa yleisilmettä ja käytännön toimivuutta. Toimenpiteillä
luodaan lisäksi uusia mahdollisuuksia Yyterin käyttäjille sekä uusia edellytyksiä liiketoiminnalle, kertoo
Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere.
Visit Pori ja Porin kaupunki kilpailuttivat Yyterin infran kokonaisuuteen sekä alueen strategiseen
kehittämiseen yleissuunnitelman tekijän. Kilpailutuksen voitti Nomaji maisema-arkkitehdit
Oy yhteistyössä suunnittelutoimisto MUUAN Oy:n kanssa. Suunnittelutyö on alkanut ja se valmistuu
30.4. mennessä.
- Toimeksianto on tehty siten, että yleissuunnitelman pohjalta laaditaan erillisiä toteutussuunnitelmia,
joita aletaan toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisiä kokonaisuuksia aletaan toteuttaa heti suunnitelman
valmistuttua, mutta yleissuunnitelman toteutusta jatketaan vielä tulevina vuosinakin, KyhäMantere kertoo.
Yleissuunnittelun tehtävinä ovat muun muassa alueen yleisilmeen parantaminen, pintamateriaalien
suunnittelu, toimintaa tukevien rakenteiden suunnittelu ja maisemanhoitotoimenpiteet. Lisäksi tärkeinä
elementteinä ovat erityisesti Yyteriin saapuminen ja fiilis Yyterinsantojentiellä sekä Yyterin aukiolla.
- Toimeksianto on kiinnostava ja olemme innoissamme päästessämme suunnittelemaan aluetta. Yyterin
historia ja luontoarvot luovat hienot puitteet alueen kehittämiseksi. Talvinen Yyteri vetää vertoja
kesäiselle tunnelmalle, ja ympärivuotista toimintaa tullaan myös pohtimaan työssä, maisema-arkkitehti
Anni Järvitalo toteaa.
- Yyterin ilmeen kohentaminen keskittymällä ensisijaisesti saapumiseen ja yleisiin alueisiin on
erinomainen asia. Tavoiteltu, harkittu ja mielenkiintoinen kokonaisuus ovat kaupunkisuunnittelua
parhaimmillaan, iloitsee kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen.
Kaiken suunnittelun taustalla vaikuttaa viime vuonna Yyteriin luotu strategia. Strategian kärkinä ovat
luonto, ranta, puhtaus ja turvallisuus.
- Tavoittelemme Yyteristä entistä aktiivisempaa paikkaa, joka vastaa yleisilmeeltään kävijöiden
odotuksia jo, kun alueelle ollaan saapumassa. Haluamme Yyteristä oikean lapsiperheiden paratiisin
tietenkin alueen luontoarvoja kunnioittaen, jatkaa Kyhä-Mantere.
Porin kaupunki investoi vuosittain Yyterin alueen kehittämiseen, ympärivuotiseen toiminnallisuuteen,
saavutettavuuden parantamiseen sekä liiketoiminnan edellytysten parantamiseen. Vuosi 2018 oli
ensimmäinen investointivuosi, jolloin keskityttiin erityisesti rannan palveluiden parantamiseen. Viemärit
uusittiin, rannalle lisättiin muun muassa wc-tiloja, suihku- ja lastenhoitotila, leikkivälineitä, penkkejä,
pukukoppeja, roskiksia sekä parkkipaikkamäärää kasvatettiin. Lisäksi luotiin pitkän aikavälin strategisia
tavoitteita.
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