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1. Kokouksen avaus ja esityslista

Todettiin paikallaolijat ja hyväksyttiin esityslista

2. Edellisen kokouksen muistio ja pyöräilyprojektin tilannekatsaus

Hyväksyttiin 20.9.2011 pidetyn johtoryhmän kokouksen muistio.

Tilannekatsaus tapahtumiin johtoryhmän viime kokouksen jälkeen:
Pyöräilyprojektin VaRy kävi opintomatkalla Kööpenhaminassa 22. - 24.9. Matkalta saadut opit ja ko-
kemukset ovat kauttaaltaan hyviä.
 Valmisteluryhmän ja johtoryhmän kokousmuistiot netissä:
http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Liikennesuunnittelu/Pyoraily/Pyorailyn+edistaminen
Tampereen yliopiston koordinoiman PYKÄLÄ-hankkeen ("Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liiken-
nejärjestelmää") I-vaihe on päättymässä. PYKÄLÄ II-hankkeeseen lähtevät Helsingistä mukaan sekä
KSV että HKR.
KSV valmistelee pyöräliikenteen detaljitason suunnitteluohjeistusta. Ohjeistus on myöhässä, osin
henkilöstövajeen takia. Ohjeistuksen ja esteettömyyden eriävien näkökulmien keskustelu on avattu.
Todennäköisesti kummankaan osalta ei päästä optimiratkaisuun. Kaupungin edun mukaista ei ole
seurata vain yhden tahon tavoitteita, joten kompromissi on löydettävä. Täydellinen esteettömyys on
kallista, eikä kaupungilla ole siihen varaa. Yhteistyötä on edelleen parannettava KSV/HKR välillä.
Vuoden 2011 rakennushankkeet ovat edenneet ennakoidusti.
Mainospaikkojen löytyminen kaupunkipyöräjärjestelmän rahoitusta varten on vaikeaa. Jos mainos-
paikkoja ei löydetä riittävästi, järjestelmän toteuttaminen saattaa muodostua kaupungille liian kal-
liiksi. Penttilä pyysi selvittämään tarkemmin rahoitusmalleja. Pitää tietää kuinka suuren osan mai-
nostaja, kaupunki tai käyttäjä olemassa olevissa järjestelmissä maksavat.
Pyöräilijämäärät ovat olleet 2011 laskentojen mukaan kasvusuunnassa
http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/POLKUP11.pdf
Pyöräilyn edistäminen tuli vahvasti esiin helsinkiläisten ympäristöasenteet-tutkimuksessa
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/uutiset/ymparistoasenteet_30111 (tiedotteen lopussa linkki itse tut-
kimukseen)

3. Pyöräkeskus

KSV:n liikennesuunnitteluosasto on tehnyt toimeksiannon WSP-Finland:lle pyöräkeskuksen valmistelusta.
Konsultti valmistelee Pyöräkeskus 1.0:a toteutettavaksi pyöräilykauden alussa 2012. Pyörien säilytystilat esi-
tetään olevan teräksestä rakennettuja erillisiä mutta keskitettyjä katoksia, joille haetaan toimenpidelupa.

Johtoryhmä antoi suosituksensa pyöräkeskuksen toteuttamiseen. Kaupallinen toiminta tarvitsee tilaa myös
sisätiloissa - parhaiten ne on keskitettävissä Kampin Suutari-infon tiloihin. Kaupallisten toimijoiden kanssa
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tehdään erilliset sopimukset. Järjestöjen toiminta pyöräkeskuksessa ei ole voittoa tavoittelevaa kaupallista
toimintaa.

Hinta-arvio on 100 000 - 200 000 € riippuen toteutuksen laajuudesta. Saarinen huomautti hinta-arvioiden
yleensä olevan alakanttiin ja kehotti varaamaan pyöräkeskuksen toteuttamiseen 300 000 €.  Asiakkaiden
maksuhalukkuutta pyörän säilyttämisestä tunnustellaan. Penttilä arvioi, että sopivalla maksulla voidaan sää-
dellä säilytyksen kestoa ja kitkeä tarpeettoman pitkät säilytykset pois.

Penttilä muistutti, että konseptin on oltava yksinkertainen. Sen on oltava valmis alkuvuodesta, jotta se ehtii
kaupunginhallituksen päätettäväksi helmi - maaliskuussa. Lindroos huomautti, että konseptin pitää sisältää
myös markkinointia.  Pyöräkeskus avataan Helsinki-päivänä 12.6.2012.

4. Velo-City-konferenssin hakeminen Helsinkiin 2015

Helsingin mahdollisuuksia päästä suuren kansainvälisen pyöräilykonferenssin isännäksi on alustavasti tunnus-
teltu. Velo-City-konferenssin 2015 haku käynnistyy keväällä 2012, jolloin matkailu- ja kongressitoimisto on
varautunut hakemuksen laatimiseen yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) kanssa. Hakijakau-
punkien kärki valitaan syksyyn 2012 mennessä, joten Helsingin kannattaa olla hyvin esillä Velo-City2012:ssa
Vancouverissa 26.-29.6.2012. http://www.velo-city2012.com/

Finlandiatalo on varattu konfrenssia varten. RIL on alustavasti ilmaisut kiinnostuksensa tapahtuman järjestä-
jäksi. JoRy:n mielestä RIL on hyvä taho järjestämään tapahtuman. Tyypillisesti tämän kaltaisissa tapahtumissa
kaupungin ja valtion maksettavaksi jää jokin osa kuluista - Velo-Cityn osalta kaupunki ja valtio vastaisivat
maksusta ECF:lle vuosina 2013 - 2015 sekä tappiotakuusta, yhteensä noin 300 000 euroa. Kulu jakautuisi puo-
liksi kaupungin ja valtion välillä. Käytäntö on sama esimerkiksi merkittävissä gaaloissa ja urheilutapahtumissa.

Konfrenssin teemaksi on ehdotettu pyöräilyn tuottamia terveyshyötyjä. Teema sai kannatusta.

Helsinki järjestää suuren G15 tapahtuman heinäkuussa 2015. Teemallisesti tapahtumat tukevat toisiaan, jo-
ten myös kustannuksien yhdisteltävyys tulee tarkistaa.

Asia merkittiin tiedoksi ja jatketaan esityksen mukaisesti.

5. Pyöräilyn edistämisen määrärahat 2012 talousarviossa

Keskusteltiin pyöräilyn edistämistoimiin osoitettujen määrärahojen suuntaamisesta. Penttilä tiedusteli, ovat-
ko muut investoinnit entisellään uudesta, kaupungin johdon käyttöön budjetoidusta 500 000 euron määrära-
hajärjestelystä huolimatta. Pyöräilyprojektin VaRy käsittelee suunnittelu- ja rakentamisohjelmaa 8.12.2011
pidettävässä kokouksessa. Esitys tulee JoRy:lle tiedoksi tämän muistion liitteenä.

Penttilä muistutti myös,  ettei kaikkea ei ole pakko saada käytetyksi. Saxholm muistutti, ettei edistämismää-
rärahalla tule toteuttaa sellaisia toimia, jotka voidaan toteuttaa investointirahoilla. Helmikuun JoRy:n koko-
ukseen tehdään esitys erillisen pyöräilyn edistämismäärärahan (500 000€) käyttämisestä. Pyöräkeskukselle
osoitetaan merkittävin osuus syksyllä 2011 osoitetusta edistämismäärärahasta. Kaupunkipyöräjärjestelmän
toteutumiseen voidaan tarvittaessa osoittaa esimerkiksi 100 000€.

Saarinen kertoi, että ylläpidossa on niukkuutta. Viime talvena tekemättä jäänyt talvihoidon menetelmätutki-
mus on tarkoitus tehdä tänä talvena.

Todettiin, että talousarviossa 2012 on osoitettu määrärahaa 500 000€ pyöräilyn edistämiseen ja sen käyttä-
misestä päätetään helmikuun JoRy:n kokouksessa. Asia viedään maaliskuussa kaupunginhallituksen päätettä-
väksi. Pyöräilyn edistämismäärärahalle pitää avata hankenumero tilisiirtoja varten.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraavat kokoukset
Tiistai 28.2. klo 9.00 - 11.00
Maanantai 14.5. klo 12.30 - 14.30
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