Liikennevalojen toimintaa ja yleisten alueiden valaistusta ja siisteyttä koskeva
valtuustoaloite
122/10.03.01.00/2020

KV 27.01.2020 § 21
32/00.02.00/2020
Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki seuraavan liikennevalojen
toimintaa sekä yleisten alueiden valaistusta ja siisteyttä koskeneen
valtuustoaloitteen:
"Kaupungin alueella on liikaa valaistusrajoitteisia kohtia ja
liikenneväyliä (esim. Gulininpolku/Keskurin raitti). Nyt pimeiden iltaja yöaikojen valaistukset tulee saattaa asianmukaiseen kuntoon.
Myös parkkipaikoilla tulee näkyvyyden olla hyvässä kunnossa. Fenix
-urheilu- ja liikuntasalin, Vesihelmen uimalan, Forssan jäähallin, ja
koulujen alueiden valaistukset tulee tarkistaa, jotta iltapäivän jälkeen
pimentyvät piha- ja parkkialueet ovat turvallisia pysäköidä ja liikkua
ja parkkeerata. Esim. harrastajaurheilijoiden ja Wahren-opistolaisten
iltatapahtumissa. Myös alueiden maasto-olosuhteiden tulee olla
kunnossa, jotta pimeää jäätä tai vesikuoppia ei muodostu, nyt
toistaiseksi lumettoman talven aikana. Meidän julkisten
rakennustemme ylläpito ja kunnosta huolehtiminen on tärkeätä,
koska ne ovat ”näyteikkunoitamme” muualta paikkakunnilta tuleville
vierailijoille, esim. koripallo-, urheilu- ja kulttuuritapahtumien ja
markkinoiden aikaan.
Liikennevaloista tulee tarkastaa rytmitykset ainakin seuraavissa
kulmissa:
- Yhtiönkatu ja Oikokatu
- Linikkalan Lyseo ja Yhtiönkatu
- Puistolinna ja Kartanonkatu ja Kirjaston puoli
Näissä risteysten ylityspaikoissa on havaittu täysin kummallinen
rytmitys, joka on joko liian nopea, tai ylityksen mahdollistava vihreä
valo tulee vasta usean minuutin jälkeen, miksi näin?
Lisäksi tulisi koirien ulkoiluttajille lisätä kakkeleita kaupungin
omistamille tyhjille joutomaille, kuten Rautatienkadulle, ja
Munkinaistentien ja Turuntien kulmaan, Kauppakadun ja Oikokadun
kulmaan, Yhtiönkadun ja Helsingintien Kylmähuoltoaseman viereen,
vanhan voimalaitoksen ja Yhtiönkadun vieressä olevan kentän
läheisyyteen, Tapulikadun rakentamattomalle tontille, ja vanhan
junaradan varteen Käsityöläiskadun läheiselle ”Tallipuiston
paanalle”. Myös aiemmin mainitsemani Isoniityn takana oleva alue,
ja Murronkadun siltaristeysalue ja Makasiininranta amfiteatteri, ja
Koskisillan alapuistikko voisivat olla tällaisia paikkoja. Havaintojeni ja
kuulemani perusteella tämä auttaisi siisteyttämään useampia
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nurmikkoalueita, joille ei toistaiseksi rakenneta mitään."
Käsittely: Valtuutettu Saara Jokinen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 19.45.
Päätös: Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
KH 03.02.2020 § 42
32/00.02.00/2020
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle
tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja
mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
YLA 18.11.2020 § 76
Valmistelija

Tekninen johtaja
Kaupunki uusii katu- ja puistovaloverkostoaan vuosittain.
Päällimmäisenä tavoitteena on poistaa EU -direktiivin vastaiset
elohopeahöyryvalaisimet ja korvat ne LED -valaisimilla. Valaisimien
vaihdolla saavutetaan paitsi energiansäästöä myös huomattava
valaistustehon parannus. Elohopeahöyryvalaisimet menettävät
ikääntyessään suuren osan valaistustehostaan.
Kaupungin liikennevalojen ohjausjärjestelmä on vanhentunut.
Järjestelmän päivitys ei enää onnistu ja se vikaantuu helposti. Osa
kaupungin katuverkon liikennevaloista on kaupungin ja ELY keskuksen yhteisiä. ELY -keskus on käynnistänyt hankkeen
liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusimiseksi ja tähän
hankkeeseen osallistumiseksi kaupunki on vuoden 2020
talousarvioon varannut määrärahan. Hanke käynnistyy syksyn 2020
aikana mutta valmistuu vasta 2021. Muutoksen jälkeen liikennevaloohjauksen muutokset ovat jälleen mahdollisia ja sen vikaantuminen
vähenee merkittävästi.
Esitykset kakkeleiden sijoituspaikoiksi välitetään viherpalveluille.
Kakkeleiden sijoittaminen kuuluu viherpalvelun tehtäväkenttään ja
siihen liittyy tyhjennysreittien varmistaminen ja toteuttaminen.
Puutteet kakkeleiden sijoituksesta olisi hyvä ilmoittaa joko suoraan
palvelualueen henkilöstölle tai katuposti@forssa.fi
sähköpostiosoitteeseen. Reagointi ongelman poistamiseksi
tapahtuisi varmasti nopeammin kuin valtuustoaloitekäsittely.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei
valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
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KH 30.11.2020 § 316
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän
yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 76 §) pöytäkirjasta
ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite
aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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