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ilmoitus

Maaseutuidyllistään tunnettu Pöytyä panostaa luontokokemuksiin
Kesä on tunnetusti ulkona olemisen aikaa, ja myös Pöytyän kunta
on panostanut tulevan kesän luontomatkailuun. Tänä vuonna Pöytyällä on keskitytty erityisesti Kurjenrahkan kansallispuiston uuden
pääsisäänkäynnin rakennustöihin.
Alueelle pystytetään muun muassa
alueen reiteistä ja palveluista kertova infokatos, ja autoilijoita hemmotellaan uudella parkkipaikalla,
johon on sijoitettu pysäköintipaikat
yli 80 henkilöautolle ja kolmelle linja-autolle.
Uuden parkkipaikan ja infokatoksen lisäksi kansallispuisto saa
kesän aikana myös arvonsa mukaisen portin. Portin on suunnitellut
pöytyäläinen metallitaiteilija Kristian von Pfaler, ja se paljastetaan
yleisölle alueen virallisten avajaisten yhteydessä syksyllä 2018.
Pöytyän kunnan tulevaisuusjohtaja Antti Aaltosen mukaan alueen
kehittämiselle on ollut selkeä tarve.
– Kurjenrahkan kansallispuisto
on erittäin suosittu retkeilykohde,
ja alueella käy vuosittain yli 50 000
retkeilijää. Haluamme parantaa
matkailijoiden
retkeilykokemusta, vahvistaa alueen asemaa arvostettuna retkikohteena ja innostaa muitakin tahoja, kuten yrittäjiä,
alueen kehittämiseen.

Bussilla Turusta Yläneelle
Tänä kesänä Kurjenrahkalle toivotaankin kovaa kuhinaa, ja kohtee-

YLLÄ: Pöytyän kunta on panostanut tänä vuonna erityisesti Kurjenrahkan
kansallispuiston kehittämiseen. OIKEALLA: Maaseudun rauha houkuttelee kaupungin vilinää kaihtavia omakotiasujia.
seen pääsy on pyritty tekemään
mahdollisimman helpoksi myös autottomalle retkeilijälle. Fölin, Varsinais-Suomen liiton, Metsähallituksen ja usean varsinaissuomalaisen kunnan rahoittamassa reittikokeilussa bussi vie matkailijoita Kurjenrahkalle useita kertoja päivässä
pelkän Föli-matkan hinnalla.
– Näin Turun kauppatorilta pääsee luontoon virkistäytymään hel-

posti alle tunnissa. Hyvien kulkuyhteyksien toivotaan houkuttelevan
alueelle myös kansainvälisiä matkailijoita, Aaltonen kertoo.
Tänä kesänä ensimmäistä kertaa järjestettävä kokeilu käynnistyi
kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja
jatkuu aina elokuun puoliväliin asti.
– Lisäksi Pöytyän kunta tarjoaa
keskiviikkoisin ja lauantaisin ilmaisen Patikkakyyti-nimisen kuljetuksen

Kurjenrahkalta Yläneelle ja takaisin.
Yläneellä on mahdollista tutustua
esimerkiksi Luontokapinetin luontoaiheiseen näyttelyyn tai alueen kesätapahtumiin. Lauantaisin kannattaa piipahtaa myös Yläneen kesätorilla, Aaltonen vinkkaa.

liin kaipaavia omakotiasujia. Edullisia, asukkaita viehättäviä tontteja
löytyykin muun muassa Riihikoskelta, Auvaisista, Kyröstä ja Yläneeltä.
– Tonteilla on ollut mukavasti
kysyntää. Meillä on kolme vahvaa
taajamaa, joista valita, ja useita
aktiivisia kyliä. Lisäksi kunta panosKoti luonnon helmasta
taa merkittävästi kouluihin ja kouRetkeilijöiden lisäksi Pöytyän luon- lutukseen, mikä lisää alueen houto kiinnostaa myös maaseutuidyl- kuttelevuutta erityisesti lapsiperheiden silmissä, Aaltonen kertoo.
Pöytyän kunta aloitti vuonna
2017 tulevaisuusmatkan, jonka tavoitteena on luoda ja kehittää Pöytyästä tulevaisuuden elinvoimainen
ja aktiivinen esimerkkikunta.

