
 

 

 

     

 
PERUSTIETOJA PORIN LOMA-ASUNTOMESSUISTA  
 
Porin loma-asuntomessut ovat järjestyksessä 8. valtakunnalliset loma-asuntomessut. 
 
 
Järjestäjät:  Porin kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut 
 
Avoinna: 13.6. – 6.7.2008 päivittäin 10.00 – 18.00 sekä lisäksi kahtena viimeisenä 

torstaina (26.6. ja 3.7.) klo 10.00 – 19.00. Messut on suljettu juhannuksena  
20. – 22.6. (pe – su). 

 
Liput:  Aikuiset 11 €, 7 - 15 -vuotiaat lapset 8 €, perhelippu 25 €, erityisryhmät 8 €,  
  ryhmät 8 €/henk., 2 päivän lippu 19 €. Pysäköinti 5 / 7 €. 
 
Näyttelykohteita:   Messujen aikana avoinna 30 kohdetta.  
 

 
•••• 9 omarantaista huvilaa 
•••• 8 omarantaista mökkiä 
•••• 2 mökkiä, jotka siirretään pois messujen jälkeen 
•••• 1 omakotitalo 
•••• 1 pienkerrostalo, jossa 8 asunto-osaketta, niistä 4 on messujen 

näyttelykohteina 
•••• 1 peruskorjauskohde, vuonna 1836 rakennettu hirsirunkoinen talo 
•••• 2 kelluvaa loma-asuntoa 
•••• 16 vierasmajaa/erillistä saunarakennusta 
•••• 3 oheiskohdetta, Yyterin Villat 
•••• messukohteiden keskipinta-ala 76 m²  
•••• 15 talotehtaiden omia taloja 
•••• 5 rakennusliikettä 
•••• 12 yksityistä perhettä rakennuttajina 
•••• Myytävät huvilat, mökit ja asunto-osakkeet 11+ 3 oheiskohdetta 
•••• tonttien koot messualueella, huvilatontit 700–1 000 neliötä, mökkitontit 500–

700 neliötä. Neliöistä osa on vesialuetta. 
•••• 17 omarantaista tonttia 
•••• tonttien hinta: huvilatontit noin 8 500 euroa/neliö, mökkitontit puolet halvempia. 

Tonttien hinnat olivat sidoksissa rakennusoikeuteen.  
•••• tonttien saajat valitsi laaturyhmä, jossa olivat edustettuina Porin kaupungin ja 

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajat 
•••• 1 näyttelyhalli, lisäksi runsaasti ulkonäytteilleasettajia 
•••• Erityisen mittava piharakennuosasto 

 
Reposaaren messualue:  

Kahdeksannet valtakunnalliset loma-asuntomessut sijoittuvat upeaan 
merenrantamaisemaan, vain puolen tunnin ajomatkan päähän Porin 
keskustasta. Idyllisen Reposaaren viehätys piilee elävässä kyläyhteisössä, 
kalasatamassa ja -ravintoloissa, viehättävässä puukaupunkimiljöössä sekä 
Selkämeren muokkaamissa rannoissa. Messualueen pinta-ala on noin 9,1 
hehtaaria sisältäen 3,4 hehtaaria vesialueita. Ennen kuin tonteille päästiin 
rakentamaan, alueelta puhdistettiin tonneittain maata. Joitakin vanhan telakan 
betonirakenteita on jätetty huvilatonteille muistuttamaan alueen historiasta. 
 

Teemat:  Porin loma-asuntomessujen teemat ovat merinäköaloja, vapaa-ajan viettoa 
parhaimmillaan sekä loma-asumisen uudet tuulet. 

 
Oheiskohteet:  Loma-asuntomessut Porissa sijoittuvat Meri-Poriin, Reposaareen. 

Oheiskohteet löytyvät Yyteristä, kohteet 26–28.  

 


