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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 

Todettiin paikallaolijat ja hyväksyttiin esityslista. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 
16.10.2012 muistio. 

 
2. Katsaus tapahtumiin edellisen kokouksen jälkeen 

Marraskuussa 2012 valmistuneen Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2012 –tutkimuksen tu-
lokset esiteltiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien 
kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitet-
tiin matkojen määrä ja tarkoitus. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7−79-
vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1001. Vuorokauden aikana tehdyistä matkois-
sa keskimäärin 38 % käytettiin joukkoliikennettä, 24 % henkilöautoa, 26 % matkoista kävel-
tiin ja 11 % pyöräiltiin. Vuoteen 2010 verrattuna polkupyörän käyttö näyttäisi lisääntyneen. 
Lisäksi polkupyörän käyttö työmatkoihin näyttäisi myös hieman kasvaneen. 
Tutkimus pyrittäneen tässä laajuudessa toistamaan vuosittain.  
http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/helsinkilaisten_liikk
umistottumukset_2012.pdf 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2012 Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2013. 
http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2012/HKI_TA_2013_nettiversio.pdf 
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin merkityissä määrärahoissa varaudutaan pyöräilyn edis-
tämiseen eri hallinnonaloilla varaamalla tähän käyttöön 0,8 M€. Rahojen käyttö koordinoi-
daan pyöräilyprojektissa. Pyöräteiden rakentamiseen ja suunnitteluun osoitettiin vuoteen 
2012 nähden lisäystä 1,5 M€, eli jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentamiseen yhteensä 4,5 
M€ vuodelle 2013. Katu- ja viheralueiden ylläpitoon merkittiin lisäystä 0,7 M€, josta 450 000 
€ on varattu pyöräteiden talvihoidon tehostamiseen. 
 
Helsinki on edennyt Velo-City 2015 haun loppusuoralle Baselin ja Nantesin kanssa. Tämän 
johdosta Helsinkiin saapui 21.-22.11.2012 ECF:n (European Cyclists Federation) kolmimiehi-
nen delegaatio arvioimaan kaupungin olosuhteita mahdollista kongressi-isännyyttä ajatellen. 
Päätös Velo-city 2015 isännyydestä on tulossa joulukuussa. 
 
Pyöräkeskuksessa ja Narinkkatorilla vietettiin talvipyöräilykauden avajaisia lauantaina 
1.12.2012. Avajaisissa jaettiin vinkkejä ja kokemuksia talvipyöräilystä sekä esiteltiin varustei-
ta, joilla pyöräily talvella sujuu mukavasti. Tapahtumassa sai asennuttaa pyöräänsä joko 
omat tai paikan päältä ostetut nastarenkaat. Paikalla olivat kaupungin virkamiehet vastaa-
massa polkupyöräilijöiden kysymyksiin. 

http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/helsinkilaisten_liikkumistottumukset_2012.pdf
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Johtoryhmä merkitsee tapahtumat tiedoksi.  
  

3. Pyöräilyn hyöty/kustannus-selvitys 
Parhaillaan laadittavan pyöräilyn edistämissuunnitelman pohjaksi on tehty pyöräliikenteen 
investointeja koskeva vaikutuslaskelma, jonka avulla on selvitetty taloudellisen panostuksen 
tarkoituksenmukaista tasoa tuleville vuosille. WSP:n tekemä laskelma perustuu Helsingin 
olosuhteisiin räätälöityyn liikenteen kysyntämalliin, jossa on verrattu eri rahoitusskenaarioilla 
kehittyvän pyöräliikenneverkon vaikutuksia pyöräilyolosuhteisiin ja sitä kautta mm. pyöräi-
lymääriin, aikasäästöihin ja terveysvaikutuksiin. Selvityksen perusteella pyöräliikenteen infra-
struktuuriin on tarkoituksenmukaista panostaa moninkertaisesti nykyiseen verrattuna.  
 
Johtoryhmä merkitsee selvityksen tiedoksi.  
 

4. Selvitys pyöräilyväylien talvihoidosta 
Rambollin tekemässä selvityksessä on tutkittu kahden eri urakointitavan (alueurakka vs. reit-
tikohtainen) vaikutusta talvipyöräilyolosuhteisiin sekä talvihoidon kustannuksiin. Selvityksen 
perusteella nykyisen kaltaisilla alueurakointijärjestelyillä ei ole mahdollista saavuttaa pää-
pyöräreittien edellyttämää laatutasoa ilman huomattavaa lisäresursointia. Reittikohtainen 
talvihoito olisi arviolta korkeintaan 20 % kalliimpi alueurakointiin nähden mutta sen eduiksi 
voidaan luetella laadulliset hyödyt (saumattomuus) sekä mahdollisuus sopeuttaa kalustoa 
pyöräliikenteen edellyttämiin rakenteellisiin järjestelyihin. Vuonna 2013 on tarkoitus teettää 
talvihoidon kokeilu valitulla testireitillä sekä vertailla uusia talvihoidon menetelmiä. Alusta-
vasti on sovittu testireitiksi noin 8 km:n pituinen reitti: Baana – Merikannontie – pääradan 
varsi Pasilaan. Reitti on tarkoitus aurata aina kun aurauskynnys täyttyy. 
 
Johtoryhmä merkitsee selvityksen tiedoksi.  
 

5. Pyöräilyn edistäminen valtuustokaudella 2013-16 
Johtoryhmä keskusteli pyöräilyn edistämistyön organisoinnista, toimenpiteistä sekä määrä-
rahoista. Todettiin, että kaupunginhallituksen hyväksymään raamibudjettiin tulisi kirjata 
kaikki edistämistyön toimijat (KSV, HKR ja HKL), näiden toimenpiteet/tehtävät sekä talousar-
vioesitys. Periaatetasolla KSV suunnittelee, HKR rakentaa ja HKL tarjoaa palveluita. Määrära-
han käyttösuunnitelma tulee keskustella virastojen kesken ennen joulua. Esitys kustannusja-
osta lähetetään Jorylle hyväksyttäväksi. Sen lisäksi tulisi työohjelma hyväksyttää molemmissa 
lautakunnissa KSLK ja YTLK. 
 
Pyöräkeskus jatkaa nykyisen mallin mukaan Narinkkatorilla vuoden 2013 ja siirtynee HKL pal-
veluksi vuoden 2014 alusta. Pyöräilyn edistämiseen varatusta määrärahasta tulisi osoittaa 
rahaa myös pyöräpysäköintiin. 
 
Johtoryhmä katsoo, että vastaisuudessa johtoryhmän tehtävät hoitaa kj:n nimeämä, viraston 
edustajista koostuva työryhmä. 
 
 

6. Johtoryhmän työn toteaminen suoritetuksi 
Työryhmän raportti valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Johtoryhmä toteaa valtuus-
tokauden 2009-2012 työn suoritetuksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


