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Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Pyörätie Pohjois-Turkuun ja Kurjenrahkan kansallispuistoon

Vähähiiliseen kestävään liikkumiseen tulee panostaa. Erityisesti kävelyn ja
pyöräilyn olosuhteita tulee parantaa ja kannustaa ihmisiä aktiiviseen arki-,
hyöty- ja vapaa-ajan liikkumiseen, koska päästöjen vähentymisen lisäksi niillä
on myös vahva hyvinvointi- ja terveysvaikutus.
Tärkeitä hankkeita on paljon, mutta Turun tulisi niitä priorisoidessa ottaa
huomioon myös alueiden tasa-arvoinen kehittäminen. Vielä viime vuosikymmenellä Turun kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa suunnitelmissa oli rakentaa pyörätie (6,9km)Pohjois-Turkuun Säkyläntielle Tortinmäkeen asti. Hinta arvio oli noin 2 miljoonaa euroa ja kiireellisyysluokka I. Perusteina puuttuva taajamayhteys ja vaarallinen liikenne (nopeustaso osin 100
km/h). Sittemmin, vaikka pyöräilyn kehittämistä on vain entisestään lisätty, on
kyseinen suunnitelma pudotettu pois suunnitelmista. Kyseisellä tiellä on sattunut paljon kolareita ja rekkaliikenne on erityisen raskas.
Pyörätien puuttuminen kyseisellä alueella eriarvoistaa lapsia ja pitkällä tähtäimellä aiheuttaa syrjäytymistä. Koulu, harrastukset, nuorisotilat ja kaverit
ovat kaikki saavutettavissa vain autolla. Lapsen itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on mahdotonta ilman pyörätietä.
Turku puhuu paljon ennaltaehkäisystä, lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja
alueiden tasa-arvoisesta kehittämisestä, mutta teot eivät vastaa puheita ainakaan Pohjois-Turun osalta.
Myös pohjois-turkulaisilla tulisi olla mahdollisuus valita ekologisempi kulkumuoto turvallisesti. Koronan myötä ihmiset haluavat asua väljemmin. Pyörätien puuttuessa moni varsinkin perheellinen jättää muuttamatta PohjoisTurkuun. Pyörätien rakentaminen parantaisi alueen vetovoimaa. Turku ei parane osiaan heikentämällä. Myös Pohjois-Turkuun kannattaa satsata. Sitä toivovat paikalliset matkailu ja vapaa-ajan yrittäjätkin.
Lisäksi jos pyörätietä jatkettaisiin vielä 7 kilometriä saataisiin se suosittuun
Kurjenrahkan kansallispuistoon asti. Se mahdollistaisi isommalle joukolle terveyttä ylläpitävän, ekologisen ja turvallisen reitin upeaan lähiluontoon.
Esitän, että Turku lähtee aktiivisesti viemään tätä pyörätiehanketta eteenpäin.
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