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KUNTALAISALOITE, vastaus aloitteeseen kevyen liikenteen väylän suunnittelusta
Åminnen ja Köpingsin välille

Kh 36 § Kunnanjohtaja Jenny Malmsten:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Svenska Kvinnoförbundet i Malax rf ja Åminne-Tuv Allaktivitetsförening rf
jättivät  19.6.2019  kuntalaisaloitteen  pyörätien  rakentamisesta  Köpingsin  ja
Åminnen  välille.  Aloite  jätettiin  tempauksessa,  jossa  asukkaat  kävelivät
yhdessä  kunnantalolle.  Kunnalle  osoitetun  kirjelmän  ottivat  vastaan
kunnanjohtaja,  kunnanvaltuuston  puheenjohtaja  ja  kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Aloitteentekijöiden järjestämään tilaisuuteen oli kutsuttu myös
kansanedustaja  Mikko  Ollikainen  (RKP)  ja  Etelä-Pohjanmaan  elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) tieasioiden johtaja Anders
Östergård.

Jätetyssä kirjelmässä tuodaan esille myös kysymys, miten kunta voi rakentaa
pyörätien Söderfjärdsbackenille ennen Åminnentien pyörätietä.

Vastaus aloitteeseen
Pyörätie  Köpingsistä  Åminneen  on  huomioitu  niin  maakuntakaavassa  kuin
Ytter-  ja  Övermalaxin  osayleiskaavassakin,  johon  se  on  merkitty  uutena
kevyen  liikenteen  reittinä.  Pyörätie  ja  sen  tarve  käyvät  ilmi  myös
osayleiskaavaa varten laaditusta liikenneselvityksestä. Se merkitsee sitä, että on
olemassa  selvä  tavoite  pyörätien  saamiseksi  alueelle.  Åminne  on  tärkeä
virkistysalue,  ja pyörätie  kytkisi  alueen paremmin keskustaan,  lisäisi  alueen
saavutettavuutta  ja  ennen  kaikkea  edistäisi  niin  reitin  varrella  asuvien  kuin
muidenkin Åminneen kulkevien liikenneturvallisuutta.

Åminnentie  on  valtion  tie,  ja  pyörätie  pitäisi  toteuttaa  yhteistyössä  valtion
kanssa.  Sekä  luottamushenkilöt  että  asukkaat  ovat  vuosien  varrella  ottaneet
esille pyörätien tarpeen Åminneen, ja kunta on myös ottanut asian esille ELY-
keskuksen kanssa eri tilaisuuksissa. 

Pyörätiestä  Åminneen  on  keskusteltu  kauan,  ja  se  on  ollut  mukana
kirjoituksena  talousarviossa.  Talousarvioon  2021,  jonka  kunnanvaltuusto
hyväksyi marraskuussa 2020, on varattu myös määrärahaa. Talousarvioon on
varattu  100 000  euroa  pyörätien  suunnittelemiseksi  Maalahdentien  varteen
Viaksen  ja  Paxalin  välille  ja  Åminnentien  varteen  Köpingsin  ja  Åminnen
välille.  Rahoitus  edellyttää  ELY-keskuksen  osallistumista  hankkeeseen.
Kunnalla on myös valmius osallistua infrastruktuurin toteuttamiseen. Tähän on
varattu 200 000 euroa vuonna 2022 ja 200 000 euroa vuonna 2023. 

Kunta  on  käynyt  ELY-keskuksessa  30.9.2019  ja  keskustellut  yhteistyöstä
Maalahteen  suunnitteilla  olevista  pyöräteistä  sekä  ilmoittanut  kunnan
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valmiudesta  osallistua  rahoitukseen.  Tämän  jälkeen  ELY-keskukseen  on
pidetty yhteyttä  säännöllisesti  keskustelun seuraamiseksi.  Esteenä ovat tähän
saakka olleet puuttuvat resurssit.

Kunta  voi  itse  rahoittaa  valtion  teiden  varsille  tulevien  pyöräteiden
tiesuunnitelmat,  mutta  se  edellyttää  kuitenkin  tiivistä  yhteistyötä  ELY-
keskuksen  kanssa,  jotta  suunnitelma  voi  myöhemmin  toimia  mahdollisen
toteuttamisen  perustana.  Tiesuunnitelma  on  voimassa  5  vuotta.  Siten  jo
suunnitteluvaiheessa suositellaan rahoitusyhteistyötä, jotta aikeet suunnitelman
toteuttamiseksi yhdessä voidaan tehdä selväksi. Mallia, jossa sekä valtio että
kunta osallistuvat niin suunnittelu- kuin toteuttamiskustannuksiinkin, käytetään
esimerkiksi  pyörätien  toteuttamiseksi  Mustasaaren  itäosan  ja  Vaasan  välillä
(Höstvesi–Vähäkyrö). Sen suunnittelu on nyt aloitettu.

Nykyisessä  hallitusohjelmassa  pyöräteiden  rahoitusmahdollisuuksia
parannetaan. Ohjelman mukaan muun muassa kävelyn ja pyöräilyn infratarpeet
otetaan huomioon väyläverkon kehittämishankkeiden yhteydessä 10 miljoonan
euron  osuudella  kokonaisrahoituksesta.  Päästöjen  vähentämiseksi  ja
kiertotalouden  edistämiseksi  toteutetaan  kävelyn  ja  pyöräilyn
edistämisohjelma.  Kävely-  ja  pyöräilyliikenteen  suunnitteluun ja hankkeiden
edistämiseen varataan 41 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022. 

Söderfjärdsbackenille  vievää  pyörätietä  ei  voida  verrata  kunnan  muihin
pyörätiehankkeisiin.  Pyörätie  Söderfjärdsbackenille  oli  ELY-keskuksen
asettama  vaatimus,  jotta  Söderfjärdsbackenin  asuntoalueen  asemakaava
voitaisiin hyväksyä. Pyörätie toteutetaan siksi osana alueen infrastruktuuria, ja
se on huomioitu Söderfjärdsbackenin asuntoalueen hankekokonaisuudessa. 

Kunta  jatkaa  keskustelua  ELY-keskuksen  kanssa  Maalahdentien  pyörätien
(Vias–Paxal)  ja  Åminnentien  pyörätien  (Köpings–Åminne)  suunnittelun
toteuttamisesta  tavoitteena,  että  hankkeet  voidaan  suunnitella  ja  toteuttaa
yhteistyössä kunnan ja ELY-keskuksen kanssa. 

Liite:
- kuntalaisaloite.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  antaa  edellä  olevan  selvityksen  vastauksena  aloitteeseen  ja
toteaa, että aloite ei tässä vaiheessa johda lisätoimenpiteisiin, mutta työskentely
kevyen liikenteen väylien saamiseksi kuntaan jatkuu. 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________


