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KV 03.09.2018 § 46
Valtuutettu Maija Kranni luki kaupungin liikennepuistoa koskeneen
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Forssan kaupungin lapsiystävällisyys on prioriteetti kaikille kaupunkilaisille. Forssan järkivihreys kaipaa uutta nostetta ja sen tulee olla
keskiössä kaikessa kaupungin toiminnassa. Näihin teemoihin peilaten Forssan liikennepuiston kunto, näkyvyys ja hyödyntäminen kaupungin vetovoiman lisäämisessä on jäänyt liian vähälle huomiolle.
Liikennepuisto toimii lapsille kasvatuksellisena ympäristönä ja opettaa tärkeitä taitoja, kuten toisten huomioonottamista sekä turvallista
liikkumista. Liikennepuisto tarjoaa lapsiperheille ekologista ajanvietettä, joka sopii myös vähävaraisille perheille liikennepuiston maksuttomuuden vuoksi. Liikennepuisto on Forssan kaupunkiseudun ainoa
ja houkuttelee paikalle lapsiperheitä myös seudun ulkopuolelta.
Ehdotamme, että liikennepuiston markkinointia tehostetaan. Olisi ehdotonta saada kyltti osoittamaan puiston sijaintia vähintään tien varteen, mahdollisesti myös keskustaan. Markkinointia voisi lisätä myös
kaupungin tiedotuskanavissa esimerkiksi nettisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa. Me allekirjoittaneet haluamme lisätä Forssan vetovoimaa
liikennepuiston pienellä ehostuksella. Forssan kuosien kaupunki
-tematiikkaa voisi hyödyntää myös lasten suosimassa paikassa
liikennepuistossa. Kuosit tukisivat kaupunkistrategiaa ja piristäisivät
liikennepuiston yleisilmettä.
Myös liikennepuiston liikennevaloista on tullut palautetta. Etenkin ilta-auringon aikaan valot ovat liian korkealla pikkuväen nähtäväksi,
mutta niitä ei ole uskallettu laskea alemmas mahdollisen ilkivallan
vuoksi. Tähän pulmaan olisi hyvä löytää ratkaisu. Vaihtoehtona olisivat esimerkiksi siirrettävät liikennevalot, jotka voidaan puiston sulkeuduttua laittaa suojaan varastoon.
Lisäksi puistoon on toivottu tekemistä aivan perheen pienimmillekin.
Esimerkiksi hiekkalaatikko ja keinut olisivat pieni panostus koko perheen viihtyvyyden takaamiseksi. On tärkeää, että liikennepuistossa

riittää puuhaa myös niille lapsille, joiden varpaat eivät vielä yllä polkimille.
Liikennepuisto on kaupungin salaisuudeksi jäänyt helmi, jonka toimintaa pystyy tehostamaan ja kehittämään pienilläkin panostuksilla.
Liikennepuiston laajentaminenkaan viereiselle ”sienipuiston” tontille
ei tulevaisuudessa olisi mahdottomuus. Liikennepuistoon panostaminen on lapsiystävällinen teko ja kaupungin strategian mukaista järkivihreyttä.”
Krannin lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho,
Sirkka-Liisa Anttila, Merja Augustin, Sanni Grahn-Laasonen, Arto
Heino, Johanna Häggman, Sirkka-Liisa Ilvonen, Merja Isotalo, Saara
Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Pia Kuparinen, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Matti Luostarinen, Turkka Mali, Pentti Mansikkamäki, Sami Mattila, Pekka Murtolahti, Jouni Mäkelä, Vesa Niininen, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Lotta Saarenmaa, Ossi Stenholm, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Irmeli Vinnikainen
sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski, Päivi Honkala, Riikka Kinnunen, Keijo Koskimies, Aila Lahtinen, Jaakko Mäki, Kaisu Norbäck,
Katariina Pohjalainen, Hannu Rekunen ja Sofia Vuorinen.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
KH 10.09.2018 § 203
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ympäristötoimen toimialalle sekä sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle
yhteisesti tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
SITLA 26.03.2019 § 35
Liikennepuistoon osoitetussa aloitteessa tarkoitettuihin asioihin on liikennepuistossa kiinnitetty huomiota vuonna 2018 mm. investointirahojen turvin.
Uutta kalustoa on hankittu, huoltorakennusta korjattu, aukioloja ja
alueen viihtyvyyttä lisätty.
Tiedottamista on lisätty mm. uusien aukiolojen tiedottamisella ja eri
teematapahtumien yhteydessä esim. sosiaalisen median avulla.
Liikennepuisto on tarkoitettu lähinnä forssalaisille lapsille ja lapsiperheille.
Kesällä 2019 aloitetaan yhteistyössä matkailutoimen kanssa
kokeilu, jossa lapsiperheille suunnattuja palveluja kootaan

matkailijoille edulliseksi päiväretkikohteeksi. Liikennepuisto on yksi
keskeinen kohde tässä kokonaisuudessa.
Sivistysjohtaja: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen
loppuun käsitellyksi.
Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.
KH 13.01.2020 § 8
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on tehnyt puiston käyttäjille
uuden pysäköintipaikan. Kulkuyhteys on Siurilankadulta. Vanha liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen liittymä Eteläiseltä Puistokadulta voidaan jättää ainoastaan huoltoliikenteen käyttöön. Myös
liikennepuiston opasteet on tarkoitus uusia.
(AH, JP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen
tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

