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MK/435/00.05.00/2017 

 
 ALOITE, Paxalintien tievalaistus 
 
Kunnanvaltuusto  116 28 09 2017 
Tekninen lautakunta  100 22 11 2017 
Kunnanhallitus  271 11 12 2017 
Tekninen lautakunta    37 28 05 2019 
Kunnanhallitus  162 09 09 2019 
 
Kh 116 § Valtuutetut Christer Bogren ja Tove Donner jättivät aloitteen, jossa he ehdotta-

vat kunnan huomioivan tulevissa tievalaistusinvestoinneissa tievalaistuksen 
tarpeen sillä osalla Paxalintietä, jossa sitä ei vielä ole.  

 
 Hallintosäännön 113. §:ssä säädetään valtuutettujen oikeudesta tehdä aloitteita. 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja 
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa 
koskevissa asioissa. 

 
 Kunnanvaltuusto otti Christer Bogrenin ja Tove Donnerin aloitteen vastaan ja 

siirsi sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  
 _________ 
 
Tekn. ltk. 100 § Tiemestari Mikael Back: 
 etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111 
 
 Valtuutettujen Christer Bogrenin ja Tove Donnerin jättämä aloite koskee Pa-

xalintien (maantie 17574) tievalaistuksen jatkamista 470 metrillä Maalahden-
tien (maantie 679) liittymään saakka. 

 
 Kunnanvaltuuston päätöksen 30.6.1997 mukaan tievalaistushankkeiden tär-

keysjärjestysluettelo käsitellään kerran valtuustokaudessa. 
 
 Tekninen johtaja Lars Lundegårdin ehdotus: 
 Tieosuus lisätään tievalaistuksen tärkeysjärjestysluetteloon ja sitä käsitellään 

vuoden 2019 talousarvion yhteydessä. 
 
 Päätös: 

Hyväksyttiin. 
 _________ 
 
Kh 271 § Liite: 

- aloite. 
 

Kunnanjohtaja Brandtin ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että 

1. aloite lisätään hankeluetteloon  
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2. tievalaistushankkeiden tärkeysjärjestysluetteloa tarkistetaan talousarvion 

2019 käsittelyn yhteydessä.  
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 

 _________ 
 
Tekn. ltk. 37 § Tiemestari Mikael Back: 

etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111 
Paxalintien tätä osaa ei laitettu tärkeysjärjestysluetteloon,  
koska asukkaiden mielestä se ei ole tarpeellista. 

 
Tekninen johtaja Lars Lundegårdin ehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää 
- todeta, että vuoden 2019 talousarviota käsitellessään lautakunta katsoi, ettei 

kyseisellä tieosuudella ole tarvetta tievalaistukselle 
- todeta, että aloite ei johda toimenpiteisiin 
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että asia todetaan loppuun käsitellyksi. 

 
 Päätös: 
 Hyväksyttiin. 
 ________ 

 
Kh 162 § Hallintojohtaja Markus Norrback: 
 etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111 
 
 Valtiollisen maantien Paxalintien tievalaistus päättyy noin 470 metriä ennen 

valtiolliseen Maalahdentiehen liittyvää itäistä liittymää. Jos tievalaistusta jatke-
taan liittymän suuntaan, tieviranomainen vaatii, että tievalaistus rakennetaan 
myös 100 metrin pituiselle osuudelle kummallekin puolelle liittymää. Tämä 
toisi lisää kustannuksia hankkeelle. Valaistavan tieosuuden kokonaispituus oli-
si tässä tapauksessa noin 700 metriä. Hankkeen muotoutumisesta riippuen kus-
tannukset olisivat noin 1 500 euroa/tievalaisin. Tievalaisimia tarvittaisiin 14–
16 kappaletta. Kokonaiskustannukset olisivat näin ollen noin 24 000 euroa.  

 
Suuri osa Paxalintien liikenteestä menee Övermalaxin suuntaan. Paxalintien 
jatkettu tievalaistus palvelisi muun muassa Helgeåbackvägenillä asuvia. Hel-
geåbackvägen yhdistyy Paxalintien valaisemattomaan osaan. Helgeåbackvä-
genillä asuu yhteensä 21 henkilöä, joista kuusi on alaikäisiä.  
 
Kunnanhallitus päätti joulukuussa 2017, että aloite lisätään hankeluetteloon ja 
että tievalaistushankkeiden tärkeysjärjestysluetteloa tarkistetaan talousarvion 
2019 käsittelyn yhteydessä. Tekninen lautakunta otti aloitteen uudelleen käsi-
teltäväksi toukokuussa 2019 ja oli sitä mieltä, ettei tievalaistukselle ole tarvetta 
kyseisellä tieosuudella. 

  
Liite: 
- aloite. 
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Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:  
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
- aloite lisätään hankeluetteloon, tosin siten, että Paxalintien tievalaistusta 

jatketaan ainoastaan Helgeåbackvägenin liittymään saakka (yhteensä noin 
kuusi valaisinta) 

- tievalaistushankkeiden tärkeysjärjestysluetteloa tarkistetaan talousarvion 
2020 käsittelyn yhteydessä; ja että 

- aloite todetaan loppuun käsitellyksi. 
 
 Päätös: 
 Hyväksyttiin. 
 _________ 
 
Kv 58 § Liite. 
 
 Päätös: 
 Hyväksyttiin. 
 _________ 
 
 
 


