HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus
Riihikosken uusi yhtenäiskoulu
otetaan käyttöön
syksyllä.

Turvallinen kotipesä löytyy Pöytyältä
Pöytyällä tehdään parhaillaan noin
30 miljoonan euron investointeja
lapsiperheiden hyvinvointiin. 8500
asukkaan kunnassa summa on
valtava, mutta sen uskotaan paitsi
lisäävän viihtyvyyttä, tuovan uusia
asukkaita kolmen keskuksen muodostamaan kuntaan.
- Kun perheelle on tarjolla hyvät päiväkodit, koulut ja harrastusmahdollisuudet, myös yritysten on
helppo asettua tänne, elinvoimajohtaja Katariina Torvinen sanoo.
Suurin yksittäinen investointi on Kyrön Elisenvaaran uusi yhtenäiskoulu ja lukio. Rakennushankkeen budjetti on 14,5 miljoonaa ja koulun suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Työn on määrä valmistua 2022.
Riihikosken keskustassa viimeistellään syksyllä käyttöön otettavaa yhtenäiskoulua. Osa rakennuksesta on uusi, osa on vanhaa,
saneerattua tilaa. Yhtenäiskoulun
rakentaminen ja remontointi maksaa noin 10 miljoonaa euroa.
Yläneelle on tulossa uusi päiväkoti. Päätös rakentamisesta on
tehty, mutta aikataulu ei ole vielä tiedossa. Lisäksi Riihikoskelle

Elinvoimajohtaja Katariina Torvinen,
työpäällikkö Teemu
Ala-Kleme ja rakennustarkastaja Petri Lehtonen ihastelivat
luonnon rauhaa ja keväistä linnunlaulua Riihikosken uudella
omakotialueella. Idyllin keskeltä on vain puolen tunnin matka
Turun keskustaan.
maksaa 3,90 euroa ja palvelu on
kenen tahansa käytettävissä.
Pöytyälle laaditaan parhaillaan
elinkeino-ohjelmaa. Sen osak-

on vastikään valmistunut keskuskeittiö, jossa tehdään 1200 ruoka-annosta päivittäin.
- Jokaiseen kolmeen kuntakeskukseen eli Riihikoskelle, Kyröön ja Yläneelle on myös tulossa
uusi leikkipuisto, Torvinen kertoo.

Pöytyän tonttitarjonta sekä yritys- että omakotitonttien osalta
on hyvä ja monipuolinen. Harrastusmahdollisuuksia on runsaasti
teatterista ja musiikista liikuntaan
ja luonnossa liikkumiseen. Auranlaakson kansalaisopisto järjestää

joka vuosi paljon erilaisia kursseja. Kunnassa toimii myös asiointiliikenne kutsutaksiperiaatteella.
Sen turvin taajamien ulkopuolella
asuvat pääsevät kätevästi ja edullisesti asioimaan keskuksiin. Yhdensuuntainen matka kotiovelta

si tulee myös luonto- ja kulttuurimatkailuohjelma.
- Tarkoitus on yhdessä alan
yrittäjien kanssa miettiä ja kehittää ihan uudenlaistakin toimintaa.
Meillä on tavoitteena muutenkin
”ristipölyttää” yrityksiä ja vahvistaa
elinkeinoelämää sitä kautta. Pöytyällä on erittäin monipuolista yritystoimintaa ja tämä on loistava
paikka vaikkapa yritykselle, jonka
tuotteet tehdään eri puolilla Suomea ja kootaan täällä. Yhteydet
Turkuun, Loimaalle ja myös Tampereelle ovat hyvät ja nopeat.

elinvoimajohtaja Katariina Torvinen
040 6723001 | katariina.torvinen@poytya.fi
johtava rakennustarkastaja Jussi Lehto
050 5906720 | jussi.lehto@poytya.fi

