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ALOITE, vastaus aloitteeseen valaistuksesta Strömbäck Parkiin

Kunnanvaltuusto 12 14 02 2022
Tekninen lautakunta 57 11 05 2022
Tekninen lautakunta 69 16 06 2022

Kv 12 § Tage  Svahn  ja  muut  allekirjoittaneet  jättivät  aloitteen,  että  Petolahdessa
Rantatien  varrella  sijaitsevalle  Strömbäck  Parkin  pysäköintialueelle
hankittaisiin  yksi  tai  kaksi  valaisinta  pysäköintialueen  viihtyvyyden  ja
turvallisuuden lisäämiseksi. 

Kunnan hallintosäännön 113. §:ssä säädetään valtuutettujen aloiteoikeudesta.
Esityslistan asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmillä  ja valtuutetuilla  on
oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia aloitteita.

Kunnanvaltuusto  otti  Tage  Svahnin  ja  muiden  allekirjoittaneiden  aloitteen
vastaan ja siirsi sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
_________

Tekn. ltk. 57 § Tiemestari Kim Svarvar:
PAV  on  tehnyt  kustannuslaskelmia  erilaisista  valaistusvaihtoehdoista.
Vaihtoehto,  jossa  pysäköintialueelle  asennetaan  kaksi  valaisinpylvästä,
maksaisi  10 230  euroa,  ja  vaihtoehto,  jossa  Rantatielle  asennettaisiin
kahdeksan  pylvästä  ja  pysäköintialueelle  kaksi,  maksaisi  16 000  euroa
asennuskustannuksina.

ELY-keskus  on  antanut  asiasta  lausunnon,  jonka  mukaan  on  mahdollista
valaista vain pysäköintialue, vaikka Rantatietä ei ole valaistu alueen kohdalla.
Lausunnosta  ilmeneviä  kriteereitä  on  kuitenkin  noudatettava,  jos  ainoastaan
pysäköintialue valaistaan.

Liitteet:
- valtuustoaloite
- kustannuslaskelma
- ELY-keskuksen lausunto.

Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen  lautakunta  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että  Strömbäck  Parkin
valaistusta  ei  toteuteta,  koska  asennuskustannukset  ovat  suuret  suhteessa
valaisinten lukumäärään.

Päätös:
Asia palautettiin viranhaltijoille edullisempien vaihtoehtojen selvittämiseksi.
_________

Tekn. ltk. 69 § Tiemestari Kim Svarvar:
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PAV on toimittanut vielä yhden vaihtoehdon valaistuskustannuksista, 
vaihtoehtoiset ratkaisut ovat liitteenä.
Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen  lautakunta  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että  Strömbäck  Parkin
valaistusta  ei  toteuteta,  koska  asennuskustannukset  ovat  suuret  suhteessa
valaisinten lukumäärään.

Päätös:
Tekninen  lautakunta  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että  Strömbäck  Parkin
valaistukselle otetaan määräraha talousarvioon 2023 ja että aloite on loppuun
käsitelty.
_________

Kh 177 § Hallintojohtaja Markus Norrback:
Tage  Svahn  ja  muut  allekirjoittaneet  jättivät  aloitteen,  että  Petolahdessa
Rantatien  varrella  sijaitsevalle  Strömbäck  Parkin  pysäköintialueelle
hankittaisiin  yksi  tai  kaksi  valaisinta  pysäköintialueen  viihtyvyyden  ja
turvallisuuden lisäämiseksi. 

Tekninen lautakunta  on käsitellyt  asiaa  ja  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että
Strömbäck Parkin valaistukselle otetaan määräraha talousarvioon 2023 ja että
aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Koska  aloite  liittyy  talousarvioon,  se  tulisi  käsitellä  ennen  talousarvion
käsittelyä  tai  sen  käsittelyn  yhteydessä.  Jotta  selvittäisiin  talousarvio-  ja
investointitavoitteista,  jotka  kunnanvaltuusto  vahvisti  talousarviokehyksistä
päättäessään,  määrärahaa  valaistuksen  toteuttamiseksi  ei  ole  otettu
kunnanjohtajan  talousarvioehdotukseen.   Lisäksi  tekninen  lautakunta  laatii
uudet kriteerit tievalaistuksen laajentamiselle. Uusia kriteerejä odotettaessa ei
talousarvioehdotukseen 2023 eikä taloussuunnitelmaan 2024–2025 ole otettu
uusia  tievalaistuksen  laajentamishankkeita  kunnan  asemakaava-alueiden
ulkopuolelta. Myöskään mahdollisen sähköpulan ja sähkön säästämisen takia ei
ole syytä priorisoida tievalaistuksen laajentamista juuri nyt.

Liitteet:
- valtuustoaloite
- päivitetty kustannusarvio
- ELY-keskuksen lausunto.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että uusia tievalaistushankkeita otetaan siinä vaiheessa,
kun  kunnan  talous  sallii  sen,  mikäli  hanke  täyttää  tulevat  tievalaistuksen
laajentamiselle  asetetut  kriteerit.  Näin  kunnanhallitus  ehdottaa,  että
kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. 
_________


