
MALAX KOMMUN
MAALAHDEN KUNTA

MK/472/10.02.06/2019

TIEASIA, mökkitien nimi

Nimistötoimikunta 2 18 05 2021

Nimistötoimikunta 2 § Hallintojohtaja Markus Norrback:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Algrundetin  mökkiläiset  toivovat  nimeä  noin  300  metrin  pituiselle
mökkitielleen,  joka  kulkee  kaakkoon  Bredslagsvägenin  ja  Leikarslotvägenin
risteyksestä.  Kyseessä  on  yksityistie,  jolla  on  puomi.  Kunnassa  on  ollut
käytäntönä,  että  kun tietä  käyttää  vähintään  kolme kiinteistöä,  sille  voidaan
antaa nimi. Tässä tapauksessa tietä käyttää kolme vapaa-ajan kiinteistöä. Näin
ollen on olemassa edellytykset nimen antamiseen.

Käytäntönä  on myös  ollut,  että  mahdollisuuksien  mukaan kunnioitetaan  sitä
ehdotusta, joka tiennimipyynnössä on ollut. Mökkiläisten ehdotuksena on, että
tien  nimeksi  tulisi  Bryggvägen.   Maalahdessa  on  ollut  käytäntönä,  että
yksityistien  varrella  asuvat  saavat  itse  päättää,  annetaanko  tielle
suomenkielinen nimi, ja tässä on ehdotuksena Laituritie.

Bryggvägen/Laituritie  olisi  sopiva  nimi,  koska  vastaavaa  nimeä  ei  ole
naapurikunnissa Vaasassa, Mustasaaressa eikä Korsnäsissä.

Liite:
- ote kartasta.

Ehdotus:
Ehdotetaan,  että  tielle  annetaan  ruotsinkielinen  nimi  Bryggvägen  ja
suomenkielinen nimi Laituritie. 

Päätös:
Nimistötoimikunta  päätti  yksimielisesti  ehdottaa,  että  kunnanhallitus  antaa
tielle ruotsinkielisen nimen Bryggvägen ja suomenkielisen nimen Laituritie.
_________

Kh 92 § Hallintojohtaja Markus Norrback:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Algrundetin  mökkiläiset  ovat  toivoneet  nimeä  noin  300  metrin  pituiselle
mökkitielleen,  joka  kulkee  kaakkoon  Bredslagsvägenin  ja  Leikarslotvägenin
risteyksestä. Kyseessä on yksityistie, jolla on puomi.

Nimistötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.5.2021 § 2 ja ehdottaa,
että tielle annetaan ruotsinkielinen nimi Bryggvägen ja suomenkielinen nimi
Laituritie.
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Liitteet:
- pyyntö
- ote kartasta.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1. tielle  annetaan  ruotsinkielinen  nimi  Bryggvägen  ja  suomenkielinen  nimi

Laituritie
2. ehdotus  asetetaan  julkisesti  nähtäville  ja  siitä  tiedotetaan  niin  kuin

kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan
3. ehdotus annetaan tiedoksi aloitteentekijöille.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. 
_________
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