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ALOITE, Pixnen urheilualueen kunnostaminen

Kunnanvaltuusto 44 14.06.2018
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 39 18.09.2019
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 46 28.11.2019
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 12 24.03.2020
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 37 26.11.2020

Kv 44 § Mikael  Appel  jätti  aloitteen  Pixnen  urheilualueen  kunnostamisesta.  Appel
ehdottaa,  että  kunta  mitä  pikimmin  tekee  valmiiksi  kokonaissuunnitelman
Pixnen  urheilualueen  kunnostamiseksi  ja  kehittämiseksi,  varaa  tulevassa
talousarviotyössä suunnittelu- ja toteuttamismäärärahan ja hakee paikallista tai
valtion tukea suunnitteluun ja toteuttamiseen.

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 valtuutettu Mikael Appelin aloitteen vastaan ja siirsi sen
kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
_________

Vapaa-aika- ja 
kultt.ltk. 39 § Useiden vuosien  ajan  on keskusteltu  Maalahden  urheilun  ja  etenkin  Pixnen

urheilualueen kokonaissuunnitelmasta.  Vuosina 2016 ja  2017 vapaa-aikasih-
teerillä  oli  useita  Pixnen  urheilualuetta  koskevia  kokouksia  Malax  IF:n
hallituksen  kanssa. Keväällä  2018  pidettiin  kolme  yleisötilaisuutta,  joissa
keskusteltiin Maalahden urheilusta vuonna 2030. Siinä yhteydessä keskusteltiin
myös  Pixnen  urheilualueesta. Keväällä  2019  pidettiin  uusi  Pixnen
urheilualuetta  koskeva  yleisötilaisuus  kaikille  kiinnostuneille. Toimenpide-
ehdotuksia on saatu myös sähköpostitse. Nyt tietoa ja kuulemisia on riittävästi,
jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin. 

Vapaa-aikasihteeri Hendrickssonin ehdotus:
Vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta  asettaa  työryhmän,  johon  kuuluu  seura-
aktiiveja,  viranhaltijoita  ja  luottamushenkilöitä. Lautakunta  päättää  myös
seuraavasta  käsittelyjärjestyksestä  Pixnen  urheilualueen  suunnitelmaa
laadittaessa: 
1. Työryhmä,  johon  kuuluu  alueen  toimijoiden  edustajia,  viranhaltijoita  ja

luottamushenkilöitä, käy läpi toivomukset ja laatii tärkeysjärjestysluettelon
siitä, mitä Pixnessä pitäisi olla. 1. kohdan pitäisi olla valmis joulukuussa
2019.
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2. Suunnittelija  tekee  yhteistyössä  työryhmän  kanssa  asemapiirroksen  ja
vision  koko  alueelle. Myös  liikennejärjestelyt  ovat  tärkeä  osa
kokonaissuunnitelmaa. 2. kohdan pitäisi olla valmis maaliskuussa 2020.

3. Malax  IF:n  hallitus,  alueen  toimijat,  vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta,
tekninen  lautakunta  sekä  kunnanhallitus  ja  kunnanvaltuusto  käsittelevät
asemapiirroksen/vision. Myös toteuttamisaikataulu pitäisi laatia. 3. kohdan
pitäisi olla valmis kesäkuussa 2020.

4. Laaditaan asemakaava, jonka tavoitteena on asemapiirros/visio. 4. kohdan
pitäisi olla valmis kesäkuussa 2020.

5. Laaditut suunnitelmat toimivat budjetoinnin perustana vuodesta 2021 
eteenpäin.

Päätös:
Vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta  hyväksyi  ehdotuksen  ja  päätti  asettaa
työryhmän,  jossa  on  seuraavat  jäsenet:  Johan  Asplund  (vapaa-aika-  ja
kulttuuriltk.),  Ann-Charlotte  Silfver  (vapaa-aika-  ja  kulttuuriltk.),  Carl-Olof
Åbonde  (vapaa-aika-  ja  kulttuuriltk.),  Mikael  Appel  (Malax  IF),  Mia  West
(kunnanhallitus), Christer Bogren (SDP), Jonas Aspholm (tekninen osasto) ja
Anders Hendricksson (koollekutsuja  ja pöytäkirjanpitäjä). Lautakunta  toivoo
työryhmän työn etenevän ripeässä tahdissa.
__________

Vapaa-aika- ja 
kultt.ltk. 46 § Pixnen urheilualueen työryhmällä on ollut kaksi kokousta syksyllä. Työryhmä

on keskustellut erilaisista vaihtoehdoista, ja tällä hetkellä vaihtoehto 8 näyttää
olevan parhain. Työryhmä jatkaa suunnittelua. Vaihtoehtoja käsitellään myös
nuorisovaltuustossa 3.12.2019.

Liite:
- muistiot työryhmän kokouksista.

Vapaa-aikasihteeri Hendrickssonin ehdotus:
Vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta  keskustelee  työryhmän  ehdotuksista  sekä
antaa mahdollisia kommentteja jatkosuunnittelua varten. 

Päätös:
Vapaa-aikalautakunta  piti  lähtökohtana  ehdotusta  8,  joka  oli  työryhmän
ykkösvaihtoehto. Siinä toivottiin, että uusi halli siirrettäisiin hiekkakentälle ja
uusi  pysäköintialue  rakennettaisiin  nykyisen  Pixne-hallin  paikalle.
Maalahdentieltä rakennettaisiin uusi ajoväylä pysäköintialueelle. Tällä tavoin
nykyistä urheiluhallia voidaan käyttää uuden hallin valmistumiseen saakka.  
__________

Vapaa-aika- ja 
kultt.ltk. 12 § Pixnen urheilualueen työryhmällä on ollut kaksi kokousta lautakunnan viime

kokouksen jälkeen,  11.2.2020 ja  3.3.2020. Työryhmä  on tehnyt  tarkistuksia
suunnitelmiin ja piirustuksiin. Viimeisin versio on päivätty 5.3.2020, ja siinä
on mukana tarkistukset työryhmän keskusteluista 3.3.2020. Myös vapaa-aika-
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ja  kulttuurilautakunnan  ehdotukset  viime  kokouksesta  28.11.2019  ja
nuorisovaltuuston ehdotukset 3.12.2019 on huomioitu. Työryhmä katsoo, että
piirustukset  alkavat  olla  valmiit,  ja  seuraavaksi  tulisi  neuvotella
maanomistajien kanssa uudesta tielinjauksesta. 

Työryhmä  oli  viime  kokouksessaan  sitä  mieltä,  että  pitäisi  asettaa  uusi
työryhmä,  jonka tehtävänä  olisi  visioida  uutta  urheiluhallia, mitä  toimintoja
hallissa olisi. Työryhmän pitäisi myös tutustua alueella oleviin uusiin halleihin.

Liitteet:
- muistio työryhmän kokouksesta 11.2.2020 
- muistio työryhmän kokouksesta 3.3.2020 
- työryhmän piirustus, versio 5.3.2020.

Vapaa-aikasihteeri Hendrickssonin ehdotus:
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta perehtyy työryhmän ehdotukseen sekä antaa
mahdollisia kommentteja ja parannusehdotuksia. 

Lautakunta  asettaa  uuden  työryhmän,  jonka  tehtävänä  on  visioida  uutta
urheiluhallia, monitoimihallia. 

Päätös:
Vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta  päätti  ehdottaa  työryhmälle,  että  alueelle
sijoitettaisiin  koirapuisto,  mikäli  sille  on  tilaa  ja  sopiva  alue,  mahdollisesti
leikkipuiston yläpuolelle. Urheiluhalli pitäisi nimetä monitoimihalliksi. 

Vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta  ehdottaa  kunnanhallitukselle  uuden
työryhmän  asettamista,  sen  tehtävänä  olisi  visioida  uutta  monitoimihallia
(Pixne-hallia). Uudessa  työryhmässä  voisi  olla  kolme  vapaa-aika-  ja
kulttuurilautakunnan  edustajaa,  kolme  teknisen  lautakunnan  edustajaa,  yksi
nuorisovaltuuston edustaja ja yksi kunnanhallituksen edustaja.
_________

Vapaa-aika- ja 
kultt.ltk. 37 § Pixnen  urheilualueen  työryhmällä  on  ollut  yksi  kokous  lautakunnan  viime

kokouksen jälkeen. Työryhmä on tehnyt  pieniä  tarkistuksia  suunnitelmiin  ja
piirustuksiin  sekä  laatinut  luettelon  vision  taustalle  ja  kirjannut  ajatuksia
valmiista  versiosta. Työryhmän  Pixnen  urheilualuetta  koskeva  visio  on  nyt
valmis  lähetettäväksi  muiden  toimielinten  käsiteltäväksi. Nuorisovaltuusto
keskustelee visiosta kokouksessaan 24.11.2020. 

Liitteet:
- muistio työryhmän kokouksesta 10.11.2020 
- työryhmän piirustus, versio 10.11.2020.
- työryhmän visiota koskeva teksti.

Vapaa-aikasihteeri Hendrickssonin ehdotus:
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Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta perehtyy työryhmän ehdotukseen sekä antaa
mahdollisia  kommentteja  ja  parannusehdotuksia. Vapaa-aika-  ja
kulttuurilautakunta  lähettää  asian  teknisen  lautakunnan  ja  kunnanhallituksen
käsiteltäväksi. 

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa
ja vammaisneuvostoa  käsittelemään visiota  seuraavassa kokouksessaan. Kun
visiota käsitellään neuvostoissa ja teknisessä lautakunnassa, pitäisi joko Anders
Hendrickssonin tai Jonas Asplundin olla mukana esittelemässä visiota.

Päätös:
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta hyväksyi  Pixnen urheilualueen työryhmän
työn ja visiot sellaisinaan. 
_________

Tekn. ltk. 14 § Tekninen johtaja John Södergran:
Tekninen lautakunta  keskustelee  työryhmän  laatimasta  Pixnen urheilualuetta
koskevasta visiosta.
Kunnan  investointitalousarviossa  urheiluhallin  suunnittelu  on  merkitty
vuodelle 2023. Alueen asvaltointi ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen on
budjetoitu vuodelle 2024. Uuden urheiluhallin rakentamisen edellytyksenä on,
että  kunnalle  myönnetään  valtionavustusta  hanketta  varten. Jotta  avustus
voidaan myöntää, suunnittelun on oltava valmis. Visiosta kokonaisuudessaan ei
ole kustannusarviota.

Tekninen johtaja John Södergranin ehdotus:
Tekninen  lautakunta  perehtyy  visioon  ja  antaa  mahdollisia  kommentteja  ja
parannusehdotuksia. Tekninen  lautakunta  ehdottaa,  että  kunnanhallitus
käynnistää  alueen  kaavoituksen  työryhmän  vision  pohjalta. Rinnakkain
kaavoituksen  kanssa  tehdään  kustannusarvio  taloudellisten  vaikutusten
arvioimiseksi.

Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi vision nykyisen muotoisena ja lähettää sen 
kunnanhallitukselle ehdotuksen mukaisesti.
_________


