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Kreiviläntien peruskorjauksesta on jätetty 359 henkilön allekirjoittama
kuntalaisaloite. Aloite kuuluu seuraavasti:
"Forssan kaupunki on antanut lausunnon 2015 syksyllä Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosiksi 2016 - 2019
keskuksen laatimaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan.
Kaupunginhallituksen kaupungin puolesta antamassa lausunnossa
kaupunki lausui mm. seuraavaa:
Suunnitelmassa ja sen liitteessä tuodaan laajasti esille tienpidon rahoituksen riittämättömyys. Forssan kaupunki yhtyy itse suunnitelmassa ja tieverkon korjausvelka eteläisessä Suomessa - tikittävä aikapommi -liitteessä esitettyyn näkemykseen ja tienpidon rahoituksen
riittämättömyyttä koskevaan huoleen.
Saimme valtatie 2:n peruskorjaukseen rahoitusta 7,6 milj. euroa, mikä on erittäin tervetullut rahoitus. Se mahdollistaa valtatie 2:n leventämisen ja peruskorjaamisen välillä Mullinkallio-Forssa. Muitakin rahoitusta kaipaavia kohteita on ja Matkun Kreiviläntie on yksi niistä.
Forssaan kohdistuvia hankkeita suunnitelmakaudelle on ollut ainoastaan Kaikulan risteyssillan peruskorjaus. Näyttää siltä, että Forssan
kaupunki ja Forssan seutu jäävät toistuvasti vaille riittäviä tieverkon
kunnostushankkeita.
Forssan kaupunki toisti edellisistä ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmista antamansa lausunnot siltä osin, kuin ne koskettivat kaupungin tarpeellisiksi näkemiä investointi- ja kunnostushankkeita. Lausunto on toistettu kerta toisensa jälkeen, tuloksetta. Asiasta on myös tehty kaksi valtuustoaloitetta, viimeisin 20.6.2016.
Kaupunki toivoi huomiota kiinnitettävän Kreiviläntien kunnossapitoon. Tie on alueella tärkeä yhdystie.
Lausunnossa esitetty huomio Kreiviläntien kunnossapitoon ei ole riittävä, eikä ole johtanut tarvittaviin tien korjaustoimenpiteisiin. Tie on
täynnä kuoppia ja muita epätasaisuuksia sekä päällystevaurioita. Se
on vilkkaasti liikennöity ja sitä käyttävät yhdystienä myös monet raskaat ajonneuvot. Tien kunto on ala-arvoinen.
ELY-keskuksen vastauksessa 29.3.2017 todetaan, että alueen hoito-

urakoitsija seuraa tien kuntoa säännöllisesti tehtävin tarkastuksen ja
paikkaa päällysteessä havaitut liikenneturvallisuutta vaarantavat ja
ajomukavuutta oleellisesti haittaavat reiät kylmämassalla. Näistä toimenpiteistä huolimatta tie on ala-arvoisessa kunnossa.
Myös Hämeen liitto on luvannut olla mukana Matkun kylän Kreiviläntien kunnossapitoa koskevassa edunvalvonnassa. Kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lähettänyt kutsun kunnossapitopäällikkö Pekka Rajalalle Uudenmaan ELY-keskukseen saapua
Forssaan neuvotteluun ja Kreiviläntien katselmukseen. Kutsuun ei
ole saatu vastausta. Hämeen liitto on lupautunut myös osallistumaan
katselmukseen.
Koska monesta yrityksestä huolimatta Kreiviläntien peruskorjaus ei
ole edennyt, me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupunki ryhtyy uudelleen konkreettisiin toimenpiteisiin sidosryhmineen Matkun Kreiviläntien peruskorjauksen käynnistämiseksi. Tien peruskorjausaloite
pitää tulla kunnalta. Eli esitämme, että Forssan kaupunki ryhtyy toimiin konkreettisen peruskorjausaloitteen tekemiseksi tieviranomaisille Matkun Kreiviläntien peruskorjaamisesta ja valvoo yhteistyössä sidosryhmien kanssa asian etenemistä ja että Kreiviläntie tulee peruskorjattua."
Aloite on nähtävänä kokouksessa.
Aloitteessa kaupungilta edellytettävät toimenpiteet kuuluvat kaupunginhallituksen tehtäviin, joten kaupunginhallitus vastaa kaupungin
puolesta aloitteen tekijöille. Vastaus voinee olla edunvalvontatoimenpiteiden osalta samansisältöinen kuin asiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen annettava kaupunginhallituksen vastaus.
(MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ilmoittaa Matkun Kreiviläntien
peruskorjausta koskevan kuntalaisaloitteen tekijöille kaupungin vastauksena, että kaupunki jatkaa ponnisteluja Kreiviläntien peruskorjauksen käynnistämiseksi ely-keskuksen rahoituksen turvin.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman teki kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikenneen seuraavan ehdotuksen: ”Kaupunginhallitus ilmoittaa Matkun Kreiviläntien peruskorjausta koskevan kuntalaisaloitteen tekijöille kaupungin vastauksena, että kaupunki käynnistää neuvottelut Ely-keskuksen kanssa Kreiviläntien kunnostamiseksi sekä neuvottelujen pohjalta varaa vuoden 2020 talousarvioon
kunnostamiseen tarvittavan määrärahan.” Jäsenet Janne Nieminen
ja Timo Norri kannattivat Johanna Häggmanin ehdotusta.

Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola, jäsenet Jouko Haonperä, Ilkka Joenpalo,
Matti Luostarinen, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja
Matti Uutela sekä varajäsen Lotta Saarenmaa. Jäsen Johanna
Häggmanin ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Janne Nieminen ja Timo Norri. Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan
ehdotuksen voittaneen äänestyksen äänin 8 - 3.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Tämän asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus piti tauon.

