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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Todettiin paikallaolijat ja hyväksyttiin esityslista. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 28.2.2012
muistio.

2. Tilannekatsaus vuoden 2012 keskeisiin hankkeisiin
Helsinki-päivänä 12.6. avataan pyöräkeskus Narinkan reunaan, pyöräilyaiheinen "Fiilari"-
näyttely KSV:n Laiturille 12.6.-4.8. ja uusi kävely- ja pyöräily-yhteys Baana entiseen ratakuiluun.

Velo-city-konferenssin hakeminen Helsinkiin 2015 on edennyt niin, että hakemus valmistuu
määräajassa elokuun loppuun mennessä kaupungin, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n
sekä Pyöräilykuntien verkoston yhteistyönä. Kaupunki (KSV) on Khs:n 2.4.2012 päätöksen mu-
kaisesti on liittynyt ECF:n Cities for Cyclists-verkostoon. Vancouverin Velo-city-konferenssiin on
Suomesta lähdössä noin 15 hengen delegaatio, joka osaltaan tukee Helsingin hakemusta.

Keskusteltiin Global Ride to Rio kampanjasta ja mahdollisesti jonkin pyöräilytapahtuman 16.-
17.6. kytkemistä ja teemoittamista kampanjan mukaisesti.

Johtoryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

3. Pyöräilyn edistämiseen 2012 varatun määrärahan käyttö
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi  10.4.2012 talousarviossa pyöräilyn edistämiseen varatun
500 000 euron määrärahan käyttösuunnitelman ehdotetussa muodossa, eli:

Pyöräkeskuksen fyysisten puitteiden hankinta ja ylläpito        150 000 €
Pyöräkeskuksen koordinointi, tutkimukset ja jatkosuunnittelu   20 000- 30 000 €
Pyöräilyaiheinen näyttely Laiturille 30 000 €
Velo-city-2015-haun kulut 15 000 €
Videomateriaalin tuottaminen 15 000 €
Pyöräilykarttojen lisäpainos 50 000 €
Polkupyörälaskuri Baanalle 20 000 €
Hyvä työpaikka pyöräillä -hanke 20 000 €
Selvitystyö pyöräilyn pääreittien talvikunnossapidon
kehittämiseksi 25 000 - 50 000 €
Muut tarpeet (asiantuntijapalvelut, polkupyörien
pysäköinnin kehittäminen, kampanjat ) 120 000 – 155 000 €

Määrärahasta on tähän mennessä sidottu noin 215 000 euroa, minkä lisäksi varmoja käyttötar-
peita on 50 - 70 000 eurolle. Ennakoituun nähden suurin yksittäinen säästö syntyy pyöräkeskuk-
sen fyysisistä puitteista, joissa päädyttiin erityisten design-rakenteiden sijasta vuokrattaviin



näyttely- ja esittelykontteihin. Pyöräkeskuksen ympäristöön tarvittavien pyörätelineiden han-
kintaa ohjeistettiin siten, että normaalien pyörätelineiden kustannukset olisivat HKR/KPO ra-
hoista ja erityistelinejärjestelyt Pyöräilyprojektin määrärahojen kautta.

Pyöräpysäköinnin tarvetta pohdittiin myös Baanan päässä olevan Finlandia -puiston osalta. Ti-
lannetta on syytä seurata ja varautua mahdollisiin pyöräpysäköintijärjestelyihin puiston tilapäis-
järjestelyissä. Myös viitoitus on syytä laittaa kuntoon.

Keskusteltiin myös lähiöprojektin ehdottamasta pyöräkeskuksesta Malmin asemarakennukseen.
Asiaan liittyvät taloudelliset ym. kysymykset on selvitettävä. Pyöräkeskuskonseptin laajentamis-
ta sopiville esikaupunkialueiden asemille (esim. Oulunkylä) pidetään kannatettavana.

Ehdotettu Perheen kanssa pyörällä -hanke todettiin ongelmalliseksi, koska siihen kytkeytyy
väistämättä tuotemerkkien mainontaa. Katsottiin, että perhe-elämään soveltuvien tavarapyöri-
en valmistajilla saattaisi olla omaakin intressiä rahoittaa vastaavanlaista pyöräilykulttuurin edis-
tämistä.

Ksv miettii vielä perusteltuja käyttökohteita sitomattomalle määrärahalle. Johtoryhmä
ohjeisti vielä sitomattoman määrärahaosuuden käyttöä siten, että edistämishankkeissa keskityt-
täisiin olennaisiin ja merkittäviin hankkeisiin, jolloin säästyvä määrärahaosuus voitaisiin siirtää
ensi vuoden käyttövaroihin.

4. Kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkko sekä suunnitteluohje

Kaupunkisuunnittelulautakuntaan 22.5.2012 on valmisteltu esitys, joka kattaa kantakaupungin
tavoiteverkon, etenemispolun sen toteuttamiseksi sekä suunnitteluohjeen verkollista suunnitte-
lua ja pyörätieverkon linjaosuuksia varten. Ohjeen jälkimmäinen osa eli risteysalueita koskevat
suunnitteluohjeet on tarkoitus valmistella syksyyn mennessä.

Lähtökohdaksi kantakaupungin 2025 tavoiteverkolle on oletettu 3-4 miljoonan euron vuosittai-
nen rakentamisbudjetti. Todellista hintalappua on kuitenkin vaikea arvioida, koska työn laajuus
(esim. viemäreiden tai ratikkakiskojen siirrot) selviää paikka paikoin vasta tarkemmassa suunnit-
telussa.

Pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa on määritelty pyöräväylien tarkoituksenmukaiset leveydet
pyöräilyn näkökulmasta. Katupoikkileikkauksen muita mitoitustarpeita käsitellään syksyllä käyn-
nistyvässä katupoikkileikkaus -työryhmässä.

5. Muut asiat

Johtoryhmälle esiteltiin tilannekatsaus viimeistelyvaiheessa olevaan HSL:n hankkeeseen
"Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja pyöräilyn laatukäytävien määrittely".
KSV/L on käynnistänyt tarjouskilpailun aiheesta "Selvitys pyöräilyn hyödyistä ja kustan-
nuksista sekä pyöräilyn edistämissuunnitelman laatiminen". Tarkoitus on monien eu-
rooppalaisten kaupunkien tavoin saada luotettavaa numerotietoa pyöräilyn edistämi-
seen kytkeytyvistä yhteiskuntataloudellisista hyödyistä. Tavoite on luoda kuva siitä, mi-
ten tavoitteeksi asetettu 15%:n kulkumuoto-osuus hyödyttäisi kaupunkia taloudellisesti.
Samalla saadaan käsitys siitä, kuinka paljon on järkevää investoida pyöräilyn edistämi-
seen. Työhön kuuluu myös edistämisohjelman tekeminen.
Kantakaupungin pyöräväylien talvihoitoa käsittelevä kehitysselvitys on käynnistymässä
kesäkuun alussa. Selvityksessä tutkitaan, millä edellytyksillä kunnossapitojärjestelyitä
voidaan sopeuttaa tavoitteen mukaisiin pyöräliikennejärjestelyihin. Selvitystyötä johtaa
ksv, työn ohjaamiseen osallistuu lisäksi HKR, STARA ja Helsingin Polkupyöräilijät. Selvi-
tyksen on määrä valmistua lokakuussa 2012.



6. Johtoryhmän seuraavat kokoukset

Tiistaina 16.10.2012 klo 10.00 kaupungintalolla
Maanantaina 3.12.2012 klo 12.30 kaupungintalolla


