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1. Kokouksen avaus ja esityslista

Todettiin paikallaolijat ja hyväksyttiin esityslista. Puheenjohtajan ehdotuksesta
päätettiin kutsua johtoryhmän toiseksi sihteeriksi HKR:n edustajana Penelope
Sala-Sorsimo.

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Pyöräilyprojektin tilannekatsaus

Leena Silfverberg esitteli edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat, Kslk:ssa
19.5. esillä olleen pyöräilyprojektin tilannekatsauksen sekä Kslk:n ja Ytlk:n
hyväksymät talousarvioehdotukset vuodelle 2012.

Ksv:n ja HKR:n talousarvioehdotusten todettiin olevan yhtenevät, poikkeuksena
Ksv:n ehdottama 0,8 milj. euron erityinen pyöräilyprojektille osoitettava
määräraha, joka kohdentuisi joustavasti sekä ylläpitoon että investointeihin.
Pyrkimyksenä on saada pyöräilyn määrärahat tehokäyttöön vaikutuksiltaan
merkittäviin hankkeisiin.

Pyöräliikenteen infrastruktuurin ylläpitoon osoitetut varat näyttävät olevan
epätasapainossa todellisen tarpeen kanssa. Myös yleisiin liikennejärjestelyihin ja
perusparannuksiin osoitetut rahat ovat liian vähäiset. Johtoryhmä esitti, että
puutteita katettaisiin valtion liikennehankkeiden varauksista todennäköisesti
vapautuvasta summasta. Seuraavaan kokoukseen toivottiin esitystä ylläpidon
voimavarojen kehityksestä viime vuosina.

Pyöräilyprojektin tilannekatsauksen tiimoilta keskusteltiin pyöräkeskuksesta ja
kaupunkipyöristä. Pyöräkeskuksen osalta todettiin kaupungin roolin olevan



lähinnä tilantarjoajana toimiminen. Keskuksen suunnitteluun toivotaan aktiivista
otetta sekä pyöräparkin erityistä kirjaamista suunnitelmiin.

Kaupunkipyöräjärjestelmän osalta johtoryhmä katsoi tarvittavien mainospaikkojen
etsimisen olevan haastavaa, koska mainospaikkoja on jo myyty enemmän kuin
tarjolla olisi. Täysin mainosrahoitteisen kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaminen
lienee mahdotonta nykyisissä puitteissa. Seuraavaan kokoukseen toivottiin
esitystä mainospaikkojen selvittelytyöstä.

4. Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet

Keskusteltiin Marek Salermon alustuksen pohjalta verkkotason
suunitteluperiaatteista. Pohjana oli kslk:n 19.5.2011 tiedoksi merkitsemä muistio
Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet.
Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen valmistelua jatketaan Ksv:n johdolla, tiiviissä
yhteistyössä HKR:n kanssa.

5. Viestintäasioita, tulevia tapahtumia

Johtoryhmän pyörätasku -ekskursio merkittiin kalentereihin ajankohdalle 17.8. klo
11.30-13.00. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan erikseen lähempänä ekskursiota.

Liikkujan viikon avausseminaari Jalka Rattaalla järjestetään Helsingin
kaupungintalon juhlasalissa 16.9. klo 12-16.
Seminaarissa julkaistaan Pyöräilyn ja kävelyn menestystekijät Euroopassa -kirja,
johon on koottu Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tulokset.
Puheenjohtajana toimii liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen
Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.
Ohjelmassa mm.

• Vetovoimainen kaupunkitila, senior consultant Lars Gemzøe, Gehl Architects
• Keksitään pyörä uudelleen, president Manfred Neun, European Cyclists’
Federation - ECF
• Gent – hyvin suunniteltu, hyvin kommunikoitu, urban planner Wim Schuddinck,
City of Gent
• Helsinki – tulevaisuus on pyöräilyn ja kävelyn, Helsingin pyöräilyprojekti

Velo-City jälkiseminaari järjestetään Ksv:n auditoriossa 7.lokakuuta. Ohjelma
julkaistaan myöhemmin.

6. Johtoryhmän seuraavat kokoukset

Johtoryhmän seuraaviksi kokousajoiksi merkittiin 20.9 klo 11.30 ja 1.12 klo 10.30.
Paikkana kaupungintalo.
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Ylläpidon voimavarojen kehitys viime vuosina
Ville Alatyppö, HKR:

Katujen ylläpidon määrärahat ovat vuodesta 2009 (48,07 M ) vuoteen 2011 (47,9 M )
pysyneet likimain samoina, kun samalla hoidettava pinta-ala on lisääntynyt noin 4 % (80 ha) ja
kustannustaso on kohonnut noin 12 %. Lisäksi keliolot ovat muuttuneet hankalammiksi ja muita
vastuita (tulvaluukut, tunnelitekniikka, nopeusnäytöt, jne) on tullut lisää, mikä syö muiden
kohteiden ylläpidon rahoitusta. Ylläpitotoiminta on ehkä ainoa teknisen sektorin
kustannustehokkuutta parantanut taho, mutta laatuvaatimusten kiristyessä raja laadun
ylläpitämisestä on tulossa vastaan.

Määrärahoilla siis pidetään yllä olemassa olevaa, jo rakennettua ympäristöä. Tarkoituksena
käyttömäärärahalla ei ole päivittää pyöräilyn oloja rakenteellisesti – se tehdään
investointirahoituksella. Pyöräilyn oloja voidaan ylläpidon kautta parantaa lähinnä merkintöjen
uusimisella ja parantamalla talvihoidon laatua. Ylläpito sai vuonna 2010 pienten
investointihankkeiden rahaa pyöräteiden parantamiseen. Tällä rahalla parannettiin mm.
reunakivien tasaisuutta, joka tekee ympäristöstä esteettömämpää. Vuodelle 2011 tätä
määrärahaa ei ole saatu.

Pyöräilyn pääreitistön (missä sellaisia yhtenäisiä rakenteellisesti oikeasti on) laatutasoa
pyritään parantamaan yhtenäistämällä laatuluokitusta koko reitistöllä. Samalla tämä tarkoittaa
laatuluokituksen laskua joillakin muilla reiteillä ja joillakin asuntokaduilla, sillä katuverkko on
hoidettava pienemmällä resurssimäärällä kuin aiemmin. Rakennusvirasto on tehtyt
pääpyöräreiteistä HePon kautta inventointiselvityksen, mutta sen tulokset eivät palvelleet
tarpeeksi hyvin ylläpidon tarpeita, vaan tulokset painottuivat enemmänkin suunnittellullisiin
epäkohtiin, joita ylläpidon rahoituksella ei voida parantaa. Pääpyöräreitistön päällysteiden
inventointia ollaan suunnittelemassa, jotta uudelleenpäällystykset voidaan hoitaa
pyöräverkollakin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Inventointimenetelmää ei tällä hetkellä
valtakunnassa ole ja sitä lähdetään kehittämään yhdessä muiden kuntien kanssa.

Ylläpito toivoo, että uudet määriteltävät ja rakennettavat reitit rakennetaan sellaisiksi, joissa on
huomioitu kustannustehokkaan talvihoidon vaatimukset. Tai pyöräily osoitetaan hankalilla
alueilla ajoradalle. Tätä kautta saamme pyöräilyoloja parannettua, sillä ajoradat ovat
kulkukelpoisempia talvella johtuen suolauksesta ja ajoneuvoliikenteen puhdistavasta
vaikutuksesta.

Lisäksi ylläpito toivoo, että jokaiselle uudelle rakennettavalle pinta-alalle saataisiin myös
korvamerkitty ylläpitoraha, jotta sitä voidaan hoitaa muiden alueiden kärsimättä.

Mainospaikkojen selvitystyö (kaupunkipyöriin liittyen)
Anna-Maija From, HKL:

Kaupunkipyörien hankinnan valmistelua on pohjustettu HSL:ssä, jossa on laadittu selvitys
(Tarja Jääskeläinen) k-pyöräkonseptin uudistamisen vaihtoehdoista.  Selvityksen lähtökohtana
oli kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaminen kolmella eri vaihtoehdolla:
1. Mainosoperaattorin toteuttama kaupunkipyöräjärjestelmä
2. Muun kuin mainosoperaattorin toteuttama kaupunkipyöräjärjestelmä
3. Pyörävuokraamo



Selvityksentekopyyntö tuli HSL:lle apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurilta. Tarkoituksena on,
että Helsingin kaupunki voi selvityksen perusteella päättää, millä sisällöllä
kaupunkipyörähankinnassa edetään. Kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta todettiin
tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa neuvottelumenettelyllä, jolloin tilattavaan palveluun voidaan
saada Helsinkiin parhaiten soveltuva ratkaisu.

Hankintakierros on vaiheessa, jossa alustavat tarjouspyynnöt ovat sisällä ja vastaukset
saadaan 28.9.2011. Sen jälkeen käydään neuvottelut, joiden pohjalta lähetämme lopulliset
tarjouspyynnöt. Tavoitteena on, että hankintapäätös olisi lainvoimainen joulukuussa. Uudet
kaupunkipyörät on tarkoitus saada käyttöön kesällä 2012.

Koska on päädytty ve 1. mukaiseen järjestelmään, kaupungin eri hallintokunnat ovat ryhtyneet
hakemaan tarvittavia uusia mainospaikkoja keskustasta. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä eri
hallintokuntien kanssa (HKL, HKR, KSV, Rakvv). Parhaat katutiloissa olevat mainospaikat ovat
jo käytössä tai varattuja, joten uusia ideoita, jotka olisivat sekä mainosoperaattorin
näkökulmasta houkuttelevia, että kaupunkikuvaan sopivia, kaivataan kipeästi . Nyt on ehdolla
esim. pysäköintilippuautomaatit (koteloiden yläosaan asennetavat digimainokset),  itse k-
pyörätelineet, city-WC:t (jotka tosin ovat liisattuja ja vaikeita varmaan sopimusteknisesti),
HKL:n metrotunnelin ilmanvaihto- ja porraskäytävärakenteiden seinäpinnat, ehkä kiinteistöjen
saneerausten yhteydessä käytettävät ”seinävaatteet” jne. Suurin ongelma tullee olemaan
lupien saanti mainoslaitteiden pystyttämistä varten.

Samalla on laadittu KSV:n, HKL:n ja HSL:n kanssa yhdessä suunnitelmaa kaupunkipyörien
telinepaikkojen sijoitusmahdollisuuksista. Työt jatkuvat niin teline- kuin mainospaikkojenkin
löytämiseksi.


