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1. Pyöräilyprojektin keskeiset tehtävät ja organisaatio

Kaupungin strategiaohjelmassa edellytetyn pyöräilyprojektin käynnistämistä on
valmisteltu Tasken ja KSV:n yhteistyönä. Samassa on määritelty projektin
alustava toimenkuva sekä organisaatio, joka koostuu valmisteluryhmästä sekä
johtoryhmästä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Leena Silfverberg.
Valmisteluryhmään kuuluvat KSV:sta lisäksi kävelyn ja pyöräilyn suunnittelusta
vastaavat Niko Palo ja Marek Salermo, HKR:sta investointitoimiston Penelope
Sala-Sorsimo sekä ylläpitotoimiston Ville Alatyppö, HSL:stä Mette Granberg ja
Liv:sta Kimmo Raineva. Kokoonpano todettiin harkituksi.

Koolle kutsutut hyväksyivät osallistumisensa johtoryhmään. Pyöräilyprojektin
asettaminen johto- ja valmisteluryhmineen sovittiin vietäväksi kaupungin
johtajistolle ensi tilassa. Sopivaksi johtoryhmän kokoustiheydeksi todettiin 4
kokousta/vuosi.

Pyöräilyprojekti korvaa pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelmaa koordinoineen
Sykkeli -työryhmän.

2. Kantakaupungin pyörätieverkon kehittämisperiaatteet

Liikennesuunnitteluosasto valmistelee pyöräliikenteen suunnitteluohjeita.
Johtoryhmä edellytti, että ohjeiden pohjana olevat suunnitteluperiaatteet kirjataan
ja että ennen ohjeiden lautakuntakäsittelyjä niistä käydään eri tahojen välistä
keskustelua. Uusia periaatteita noudatetaan kuitenkin jo käytännössä.

3. Hankkeiden ohjelmointi, tärkeimmät kohteet vuonna 2011

Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun pyörätiejärjestelyjen rakentaminen
käynnistetään 2011. Myös Nordenskiöldinkadun siltahanketta edistetään. Pieniin



mutta tehokkaisiin parannushankkeisiin ohjataan resursseja. Pyörätaskujen
toteuttaminen ja muut paikalliset parannustoimet voidaan niputtaa ja hoitaa
pakettitilauksena HKR:n toimesta.

4. Pyöräkeskus

Pyöräkeskukselle on jo pitkään haettu paikkaa Rautatientori-Kamppi -akselilta.
Uutena vaihtoehtona on esitetty ns palvelukonseptia, jonka lähtökohtana on
olemassa olevat toimijat ja heidän palveluistaan syntyvä hajautettu kokonaisuus.
Pidemmällä aikavälillä pyöräkeskukselle sopiva paikka olisi järjestettävissä
Lasipalatsin aukiolle Pisaran aseman yhteyteen.

Toistaiseksi näyttää siltä, ettei pyöräkeskusta kannata perustaa maksullisen
pyöräpysäköinnin varaan, kuten ulkomailla yleensä. Pääosassa olisivat muut
palvelut, jotka liittyvät matkailuun, informaatioon, pyörähuoltoon ja -
vuokraukseen. Erilaisia mahdollisuuksia tutkitaan Aalto-yliopiston tekeillä
olevassa opinnäytetyössä.

Pyöräkeskusasian ohella keskusteltiin myös kaupunkipyöräjärjestelmästä ja
todettiin Pariisilais-tyyppisen järjestelmän sisältävän monia varjopuolia, mm.
ilkivallasta syntyvät lisäkustannukset. Kaupunkipyöräjärjestelmää ehdotettiinkin
mieluummin kehitettävän tavallisen vuokraustoiminnan pohjalta, jolloin toiminta
olisi suoraan kytkettävissä pyöräkeskusajatukseen (Amsterdamin malli).

5. Markkinointi, tapahtumat

Pyöräilyn viestinnässä tullaan aiempaa enemmän hyödyntämään Ksv:n
tiedotuskoneistoa. Myös keskushallinnon viestintä on käytettävissä. Suurta roolia
odotetaan lisäksi HSL:ltä, jonka strategisiin tehtäviin kuuluu seudullinen
liikkumisen ohjaus.

Sähköavusteiset polkupyörät nostettiin uudenlaiseksi markkinointi-ideaksi. Ksv
selvittää edellytykset sähköavusteisten virastopyörien hankkimiselle.

VeloCity-konferenssin järjestäminen Helsingissä saattaisi olla mahdollista
tulevaisuudessa. Sovittiin, että Ksv tunnustelee konferenssin järjestäjiltä, mitä
isäntäkaupungilta odotetaan.

6. Lainsäädäntöön tarvittavat muutokset

Keväällä käsitellystä pyöräilyn ja jalankulun lainsäädäntöpaketista jäivät
toteutumatta Helsingin ajamat uudistukset liittyen kaksisuuntaisen pyöräilyn
mahdollistamiseen yksisuuntaisilla kaduilla sekä pyöräteiden käyttövelvollisuutta
koskevaan lievennykseen.
Päätettiin, että Hannu Penttilä pyöräilyprojektin nimissä lähettää liikenne- ja
viestintäministeriölle KSV:n valmisteleman kirjeen yllä mainittujen säädösten
tarkistamiseksi.



7. Johtoryhmän seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pyritään pitämään viimeistään helmikuun alussa.


