
Söörmarkku tänään 

Idyllinen, kehittyvä Porin maaseutukylä sijaitsee valtateiden 8 ja 

23 läheisyydessä. Ensimmäiset merkit Söörmarkun asutuksesta ovat 

ajalta 900-500 eKr. ja nimenä Söörmarkku esiintyy asiakirjassa 

ensimmäisen kerran  vuonna 1473. Söörmarkun historiasta on 

kirjoitettu kirja, josta käy ilmi kylän pitkä ja kiinnostava historia. 

Kirjaa voi ostaa Söörmarkku-Seuran puheenjohtajalta. 

Söörmarkussa on vuonna 2013 talouksia yli 300 ja asukkaita yli 

1000. Lapsiperheille on tarjolla virkeää harrastustoimintaa mm. 

kansalaisopistojen, 4 H-yhdistyksen ja Söörmarkun Nuorisoseuran 

toimesta. Esimerkiksi Söörmarkun Martat, Söörmarkku-Seura ja 

Pyntösjärven metsästysseura tarjoavat vireää aikuisille suunnattua 

toimintaa. Söörmarkussa sijaitseva Ratsutalli Zilpa tarjoaa 

monipuolista hevostoimintaa sekä aikuisille että lapsille. 

Harrastusmahdollisuuksista on jaettu kotitalouksiin erillinen tiedote, 

jonka saa tarvittaessa Söörmarkku-Seuran puheenjohtajalta.  

Kylässä on koulu, jossa opiskelee lukuvuonna 2013-2014 78 

koululaista ja 9 esikoululaista. Koulun yhteydessä on vuonna 2009 

valmistunut 66-paikkainen päiväkoti. Lisäksi koulun pihapiirissä on 

ryhmäperhepäivähoito ja seurakunnalla toimitilat. Seurakunnan 

tiloissa on kaksi kertaa viikossa lapsille päiväkerho ja joka toinen 

viikko perhekahvila.  

 

                           Nuorisoseurantalo 

Kannen kuvassa Söörmarkun entinen yläkoulu 

Lehtolan sekä Palstakallion asuinalueilla on leikkipuistot ja koulun 

pihapiirissä on talvella luistelumahdollisuus. Hiihtolatuja vedetään 

kylän alueelle vaihtelevasti. Kesäaikana koulun pihassa on käytössä 

matonpesupiste. 

Jätteiden lajittelupisteitä on Lehtolantiellä sekä Örmänkujalla. 

Energiajätekeräys on toteutettu Lehtolan jätepisteellä Söörmarkku-

Seuran tilaamana ja käyttäjien maksamana. 

Linja-autoyhteyksiä Porin, Noormarkun ja Vaasan suuntaan on 

tarjolla. Tosin kyläkeskuksen ulkopuolelta on lähes mahdotonta 

liikkua keskuksiin käyttäen julkista liikennettä.   

Söörmarkun alueella on paljon yritystoimintaa. Yritystoiminnan 

edelleen laajentumisen mahdollistaa Palstakallion uusi teollisuusalue 

valtatie 23:n varrella. Huoltamopalveluja ja suppean 

elintarviketarjonnan tarjoaa Teboil. Autokorjaamo, taksi, kampaamo 

ja pitopalvelu löytyvät myös omasta kyläkeskuksesta. Näiden 

lisäksi Söörmarkussa on useita kymmeniä eri alojen yrityksiä. 

Yhteistyö Markku-Liiton kanssa on tehnyt Söörmarkkua tunnetuksi 

kansallisella tasolla. Joka kevät Söörmarkun Nuorisoseurantalolla 

valitaan uusia Söör-Markkuja sekä vuoden Markku. 

           

Söörmarkun päiväkoti ja koulu       

 

Kehittyvä Söörmarkun kylä 

Söörmarkkua koskettaa tuleva Porin Noormarkku-Toukari 

osayleiskaava, jonka luonnokseen Söörmarkku-Seura, Söörmarkun 

Nuorisoseura ja Söörmarkun koulun vanhempainyhdistys antoivat 

yhteisen lausunnon. Pääperiaatteena toivottiin raskaan liikenteen 

läpikulun rajoittamista Söörmarkun kylällä, tulevien asuin – ja 

teollisuusalueiden välisien suojaviheralueiden riittävää laajuutta sekä 

kevyenliikenteen kulkijoiden turvallisuuteen liittyviä tiealueiden 

parannuksia. Lisäksi ilmaistiin toive kylämäisen idyllin 

säilyttämiseksi uuden rakentamisen ohella.  

Söörmarkussa on viime vuosina keskusteltu paljon 

kevyenliikenteenväylien tarpeellisuudesta. Kylässä odotetaan jo 

sovittujen kevyenliikenteenväylähankkeiden toteutumista 

Lehtolantieltä Kotometsäntielle ja Kotometsäntieltä Söörmarkuntien 

reunalla nk. Kuurin torille asti sekä väylää vt 23:n reunalla 

Söörmarkusta Noormarkkuun. 

Valtateiden 23 ja 8 risteyskohtaan on luvassa parannus ja 

suunnitelluilla järjestelyillä liikenne saadaan kulkemaan 

turvallisemmin ja joustavammin risteysalueella.  

Lakimuutoksen myötä haja-asutusalueiden 

jätevedenkäsittelyjärjestelmät vaativat monissa talouksissa 

muutostöitä. Näihin on kylässä paneuduttu ja asukkaille hankittu 

asiantuntija-apua käytännön toteutuksen suunnitteluun. Keväällä 

2014 Söörmarkku-Seura järjestää Karhuseutu ry:n kanssa 

yleisötilaisuuden, jossa jätevesienkeruujärjestelmistä saa lisää 

tietoa. 



Nelikenttäanalyysi Söörmarkusta  

 

 

 

                          Söörmarkun vaakuna 

Söörmarkku-Seura pj. Jaakko Rainiola p. 0505415519 

Söörmarkun Nuorisoseura pj. Teresa Kaaresmaa p. 0405447357 

 

Toimia kylän parhaaksi 

Söörmarkun kylä haluaa olla Porin kaupungin paras kylä asua ja 

edelleen kehittyä asukkaidensa näköiseksi. Yhteisöllisyyteen 

panostaminen luo turvallisuutta kaikissa ikäryhmissä. Yhteisöllisyys 

syntyy yhteisestä tekemisestä ja yhteisistä asioista. Söörmarkku-

Seura pyrkii vaikuttamaan kylän asioihin ottamalla kantaa 

ajankohtaisiin kuntapoliittisiin asioihin ja olemalla yhdysside kylän 

asukkaiden ja päätöksentekijöiden välillä. Söörmarkku-Seura ja 

Söörmarkun Nuorisoseura ovat ryhtyneet aktiiviseen yhteistyöhön 

kylän asioiden esille saamiseksi yhteistyössä yritysten ja 

yhdistysten sekä Karhuseutu ry:n kanssa.  

 

Kylätilaisuudessa (11/2013) seuraavat kehityskohteet 

nostettiin tärkeimmiksi tulevan kyläsuunnitelmakauden  

2014-2019 aikana: 

•Sovittujen kevyenliikenteenväylähankkeiden toteutuminen; 
Lehtolasta koululle, Söörmarkuntie ja vt 23 
•Vanha Söörmarkuntien kevyenliikenteenväylän rakentaminen tms. 
turvallisuuteen liittyvä parannus; esim. katuvalaistus ja korokkeet 
vaarallisiin kohtiin 
•Katuvalaistuksen saaminen useille kylän alueille 
•Dataverkon/valokuitukaapeliyhteyden rakentaminen 
•Kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen 
•Yritysten ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen 
•Pikavuoropysäkkien lisääminen Söörmarkun kohdalle vt 8 ja vt 23 
ja riittävien joukkoliikenneyhteyksien säilyminen Noormarkkuun ja 
Poriin  
•Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen rakentaminen; esim. ulkoilureittejä, 
laavuja ja kuntoilupisteitä Söörmarkkuun 
•Yhteisten kylätapahtumien esim. ryhmäliikuntatilaisuuksien 
järjestäminen. 
       

 

 

 

 

 SÖÖRMARKKU
-kylä kaupungin kainalossa- 

Kyläsuunnitelma 

2014-2019 
 

VAHVUUDET 

-Lapsiperheet/hyvä ikärakenne 

-Hyvä päiväkoti ja viihtyisä 

alakoulu 

-Uusi asuinalue 

-Paljon yritystoimintaa 

-Kaunis luonto 

-Lyhyt matka Noormarkun 

keskustaan ja Poriin 

-Hyvä kokoontumistila (NS-talo) 

HEIKKOUDET 

-Epävarmuus 

vaikutusmahdollisuuksista 

suuressa (Pori) 

organisaatiossa 

-Kevyenliikenteen ongelmat 

 

MAHDOLLISUUDET 

-Yhdistysyhteistyön kehittäminen 

-Uudet asukkaat mukaan 

kehittämistyöhön 

-Kyläavustajatoiminnan jatkuminen 

-Uudet yritykset 

-Uusi osayleiskaava 

 

UHAT  

-Vähäinen kyläläisten 

kiinnostus kylän yhteisten 

asioiden hoitamiseen ja 

tapahtumiin osallistumiseen 
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