Aurajoentien kehittämissuunnitelma 2021-2025
Visio
Aurajoentie on kansallisesti ja jonkin verran myös kansainvälisesti tunnettu matkailutie.
Aurajoentien nettisivut ovat ajantasaiset ja hyvin matkailijaa palvelevat, sivut ovat myös ruotsiksi ja
englanniksi. Sivuilta löytää helposti tien alueen palvelut. Tiellä kulkee turvallisesti pyöräilijöitä,
kävelijöitä ja automatkailijoita. Tie on hyvässä kunnossa ja kevyen liikenteen väylä kulkee lähes koko
matkalla. Kaikille matkailijoille sopivia pysähdyspaikkoja kunnossa olevine rakenteineen on tarjolla
joen läheisyydessä ja osassa voi myös uida. Tien varrella on monenlaisia mahdollisuuksia yöpyä,
myös elämyksellisissä majoituspaikoissa kuten aitoissa ja riippumatoissa. Matkailutien varrella on
myös Bed & Breakfast tyyppistä majoitusta eri puolille sekä telttailuun ja asuntovaunuille sopivia
alueita sekä maatilamajoitusta. Jokea pitkin voidaan myös retkeillä meloen tai sup-lauadalla ja joen
varrelta voi helposti vuokrata kanootin tai sup-laudan. Koskien ohituspaikat on kunnostettu myös
Pöytyän alueella. Joen rantaan on rakennettu uusi luontopolku Riihikoskelta Pöytyän kirkolle.
Polkupyörien vuokrauspalvelu kattaa koko alueen. Pyörän voi vuokrata toisesta paikasta ja jättää
toiseen paikkaan. Välillä voi kulkea julkisen liikenteen avulla tai taksilla. Ruokailumahdollisuuksia on
koko tien alueella. Aurajoentien varrelle on avattu uusia ravintoloita, jota tarjoavat lähiruokaa.
Ryhmille on räätälöityjä retkiä, joissa käydään useissa kohteissa ruokailuineen ja kahvituksineen.
Aurajoentiellä on joka vuodenajalle sopivia tapahtumia, jolloin kohteita on myös auki. Kohteiden
välillä on tapahtumien aikaan bussikuljetuksia. Alueen yrittäjät ovat verkostoituneet ja monenlaisia
matkailijoita palvelevia matkapaketteja on myynnissä. Paketit on kohdistettu eri ikäryhmille ja
kuluttajaryhmille kuten nuorille pareille, lapsiperheille, työikäisille ja senioreille.
Tavoitteet
1. Tiedotus
-Toimivat ja ajantasaiset nettisivut, josta löytyy alueen palvelut, aktiviteetit ja nähtävyydet ja
kartat
-Tapahtumien ja palvleujen tiedotuksessa käytetään somea kuten fb ja instagram
-Vuosittain tuotetaan paperinen kartta, jossa on koottuna alueen palvelut ja tapahtumat
2. Infrastruktuuri
-Matkailutiekyltit on paikoillaan ja viitoitus on toimivaa
-Kohdekyltitys on valmiina
-Kunnostettuja pysähdyspaikkoja joen läheisyydessä on joka puolella aluetta
-Alueella on merkittyjä reittejä pyöräilijälle, kävelijälle ja jokea pitkin liikkuville suplautalijoille ja melojille
-Alueelle on kunnostettu lisää luontopolkuja joen rantaan esim. Riihikoskelta pääsee Pöytyän
kirkolle rantaa pitkin merkittyä polkua
-Jokea voidaan käyttää virkistäytymiseen koko alueella eli uimapaikkoja on kunnostettu ja
laitureita on rakennettu Lietoon, Auraan ja Pöytyälle
-Sup-lautoja ja kanootteja voi vuokrata ja koskien ohituspaikkoja on kunnostettu
-Kohteet on kyltitetty
- Maitolaitureita on rakennettu bussipysäkeille sopivin välein pyöräilijöiden ja kävelijöiden
pysähdyspaikoiksi
3. Yrittäjät
-Matkailijalle on tarjolla syötävää ja juotavaa eri tyyppisistä kahviloista, ravintoloista,
maatiloilta, myymälöistä tai myyntikojuista joka puolella matkailutietä
-Matkailijalle on monenlaisia majoitusvaihtoehtoja, kuten B&B, telttapaikkoja, caravan
alueita, , Airbnb, myös elämyksellisiä

-Alueella toimii matkailuyrittäjiä, jotka tuottavat monenlaisia matkailijalle sopivia
pakettimatkoja
-Erilaisia elämyksellisiä aktiviteetteihin perustuvia matkailupaketteja on räätälöity erilaisten
matkailijoiden kuten myös ryhmien tarpeisiin
-Pyöräilijöille on pyörävuokraamoja ja kuljetuspalvelu
4. Tapahtumat
-Matkailutiellä on vuosittain useita tapahtumia, joiden avulla tie tulee tunnetuksi:
Kulttuuriralliviikonloppu, Sadonkorjuumarkkinat koko tien varrelle, Venetsialaiset joelle,
Teemapäiviä, Juoksutapahtuma, Sup-lautatapahtuma, Taidetie-tapahtuma jne.
5. Muuta
-Koulutettuja paikallisoppaita löytyy joka alueella
-Alueen historia ja tarinat on koottuna ja oppaiden käytössä
-Kohteet ovat auki päivittäin kesällä sekä viikonloppuisin keväällä ja syksyllä
Palveluverkon kehittämissuunnitelma Aurajoentielle 2021-2025
1. Opastussuunnitelma (2021)
a. Teetetään opastussuunnitelma matkalutien kylttien pystyttämiseksi¨
b. Teetetään ja pystytetään matkalutiekyltit opastussuunnitelman mukaisesti
c. Kyltietään tarpeen mukaan myös kohteita ja palveluja
d. Vuosittain maalis-huhtikuussa käydään läpi kyltit ja hankitaan tarvittaessa uusia
rikkoutuneiden tilalle ja korjataan vinoon menneet kyltit
2. Taukopaikkojen kehittäminen (2021-2022)
a. joka kuntaan vähintään yksi pysähdyspaikka, jossa pöytä ja penkki katettuna
b. WC:t taukopaikoille
c. vesipisteitä pyöräilijöille
d. uimapaikkoja Lieto, Aura, Pöytyä taukopaikkojen yhteyteen
e. kalastuspaikkoja lisää
3. Tiedotus (2021-2025)
a. kartat ja muut painetut esitteet, joissa kohteet ja palvelut
b. nettisivut, joista löytyy palvelut ajantasaisesti
4. Pyörämatkailun palveluverkon kehittäminen (2021-2025)
a. vuokrauspalvelujen verkko, vuokraus/kuljetuspalvelut
b. retkiä pyörä+linja-autoyhdistelmällä
c. taukopaikkoja, vesipisteitä, kunnostuspisteiden verkosto
d. reittejä lisää
e. pyöräteiden rakentaminen Liedosta eteenpäin
f. telttapaikkoja, maatilamajoitusta Auraan, Pöytyälle ja Oripäähän, caravan-parkki
Auraan
g. pohditaan tarpeita erikseen: perheet, pariskunnat, sähköpyöräilijät,
maastopyöräilijät
i. lapsiperheille lyhyitä matkoja ja kiinnostavia kohteita
h. paikkoja pyörien pesemiseen ja vaatehuoltoon
5. Reittien kehittäminen (2022-2025)
a. kävelyreitti Pöytyän Riihikoskelta kirkolle
b. kävelyreitti Ankasta takaisin Nautelan asemalle
c. reittien ketjuttaminen: esim. Kuhankuonolle, Oripäästä pohjoiseen, Koski tl:ään ja
Hämeen Härkätiehen

6. Yrittäjien välinen yhteistyö ja verkostoituminen (2021-2025)
a. palvelujen tuotteistaminen yhteistyössä
b. yrittäjien yhteisiä retki/palvelupaketteja, jotka helposti ostettavissa
c. pakettimatkoja linja-autolla, joissa vieraillaan useissa kohteissa
d. polkupyörävuokraus- ja kuljetuspalveluiden kehittäminen
e. sup-lautojen vuokrauspalvelut ja niiden kehittäminen
f. oppaiden koulutus ja oppaiden palvelut yhdistettyinä retkiin
g. valmiita ohjelmia
h. ohjattuja matkoja
i. Tervetuloa pyöräilijät-merkkejä
j. elämyksiä joen rannalla, esim. joogaa, saunomista
k. kesäteatteri osana matkaa
l. lähiruuantuottajia/ruokaelämyksiä
7. Tapahtumat
a. laaditaan erilaisia, eri vuodenaikaan ja eri kohderyhmille sopivia
tapahtumakonsepteja
b. toteutetaan tapahtumia yhteistyössä eri ihmisten, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa
c. järjestetään tapahtumiin linja-autokuljetuksia
Toimet
2021-2022
-Haetaan rahaa Aurajoentien herää eloon Leader-kehittämishankkeelle, jonka avulla teetetään tien
kyltitys, kehitetään tiedotusta, suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumakonsepteja sekä
suunnitellaan tauko/uimapaikkoja, polkuja ja muita investointihankkeen rakenteita.
-Haetaan Leader-rahaa investointihankkeelle, jonka avulla rakennetaan tauko- ja uimapaikkoja sekä
polkuja. Omarahoitukseen käytetään kunnilta kerättyä rahaa.
-Auran kunta vastaa, että myös muut tien hallinnointiin liittyvät toimet tulevat hoidetuksi.
2023-2024
-Haetaan rahaa yrittäjien yhteishankkeelle palvelutuotteiden kehittämiseksi (Leader tai joku muu).
-Haetaan rahaa myös muiden tarvittavien tien kehittämishankkeiden toteuttamiseen.
-Auran kunta vastaa, että myös muut tien hallinnointiin liittyvät toimet tulevat hoidetuiksi.
2025
-Haetaan hankerahaa (Leader tai joku muu) sellaisten toimien kehittämiseksi, joiden avulla tie olisi
toimiva matkailutie.
-Auran kunta vastaa, että myös muut tien hallinnointiin liittyvät toimet tulevat hoidetuiksi.
-Neuvotellaan jatkosopimuksesta kuntien kanssa tai kehitetään jokin muu konsepti tien hallinnoinnin
ja hoidon kustannusten kattamiseksi 2026-2030.
-Tarkistetaan kyltitys ja tehdään väylävirastolle jatkohakemus matkailutiestä

