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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikallaolijat. Edellisen kokouksen (12.5.2012) muistio 

hyväksyttiin. 

 

2. Tilannekatsaus Pyöräilyprojektin 2009-12 keskeisiin tehtäviin ja aikaansaannoksiin 

Johtoryhmälle esiteltiin seuraavat asiakokonaisuudet: 

 Tavoiteverkko  

Kantakaupungin tavoiteverkko 2025, etenemispolku sen toteuttamiseksi sekä suunnitteluoh-

je pyörätieverkon linjaosuuksia varten on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ke-

väällä 2012. 
http://www.hel2.fi/hkr/julkaisut/ohjeet/aluesuunnitelman_lahtoaineisto/polkupyoraliikenteen_verkotason_suunnitteluperiaatteet.pdf 

http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/pyoraliikenteen_tavoiteverkko_kantakaupunki_2025.pdf 

http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/pyoraliikenteen_suunnitteluohje_1.pdf 

Risteysjärjestelyiden suunnitteluperiaatteita on työstetty KSV-HKR yhteistyössä, ohje val-

mistunee vuoden vaihteeseen mennessä. Merkittiin tiedoksi. 

 

 Investoinnit ja niiden toteutuminen 

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja vuoden 2013 alustava suunnitelma merkittiin tiedoksi. 

 

 Pyöräkeskus 

Pyöräkeskuksen ensimmäinen versio toteutettiin pyöräilykaudeksi 2012 Kampin Narinkka-

torin laidalle vuokrakonteilla, jotka Metropolia AMK sisusti osana Liikkuvan Arjen Design-

projektia (LAD). Keskus palvelee ja neuvoo kaupunkilaisia ja matkailijoita pyörän säilytyk-

seen, vuokraukseen, pikahuoltoon ja pyöräilyreitteihin liittyvissä asioissa. Pyöräkeskuksen 

käyttäjiltä kerättiin palautetta haastattelemalla 240 pyöräilijää sekä tarkkailemalla heidän 

toimintaansa. Palautteen mukaan Pyöräkeskus on saanut hyvän vastaanoton; sen vakiinnut-

tamista ja toiminnan vilkastumista toivotaan. Keskuksen tärkeimpinä palveluina käyttäjät pi-

tivät pyörän huoltomahdollisuutta sekä vaivatonta pyörän säilytystä 
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/pyorakeskus_kayttajatutkimus  
http://www.slideshare.net/forumvirium/design-for-public-services-the-fourth-way  

Pyöräkeskuksen seuraavaa vaihetta kehitetään yhteistyössä Metropolia AMK:n ja Aalto-

yliopiston PDP-kurssin kanssa. 
  

http://www.hel2.fi/hkr/julkaisut/ohjeet/aluesuunnitelman_lahtoaineisto/polkupyoraliikenteen_verkotason_suunnitteluperiaatteet.pdf
http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/pyoraliikenteen_tavoiteverkko_kantakaupunki_2025.pdf
http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/pyoraliikenteen_suunnitteluohje_1.pdf
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/pyorakeskus_kayttajatutkimus
http://www.slideshare.net/forumvirium/design-for-public-services-the-fourth-way


Johtoryhmä totesi, että toiminnan jatkon kannalta on tärkeää saada nimetyksi pyöräkeskuk-

selle/-ille vastuutaho Helsingin kaupungin organisaatioista. Ksv on toistaiseksi toiminut 

isäntänä, mutta pysyväluontoinen isännyys ei istu ksv:n rooliin. HKL olisi luontevin isäntä, 

mikäli tehtävään olisi osoittaa tarvittavaa resursointia. 2013 on järkevää edetä vielä nykyi-

sellä toimintamallilla siten, että kaupunki lunastaa sisustetut vuokrakontit itselleen. HKR:lta 

ja rakennusvalvonnalta tarvitaan luvat toiminnan jatkamiseksi Narinkan reunalla vuonna 

2013. Merkittiin tiedoksi. 

 

 Pyörien pysäköinnin järjestäminen 
Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittäminen on Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun 

kuntien sekä VR:n ja Liikenneviraston yhteishanke, jonka tavoitteena on tarjota polkupyöril-

le turvallisia ja sääsuojattuja säilytystiloja. Hankkeessa HKL on kehittänyt uudenmallisen 

pyörätelineen sekä polkupyöräkatoksen ja toteuttaa niiden pilottikohteet. Ensimmäinen pi-

lottikohde hankkeessa on Puotilan metroasema, jossa uusien polkupyörien pysäköintikatos-

ten rakennustyöt ovat käynnistyneet. Hankkeessa kokeillaan myöhemmin myös uudentyyp-

pistä lukittavaa pyöräsäilytyskaappia, jossa kaapin saa käyttöönsä matkakortilla. Pyöräkaap-

pien pilotti toteutetaan ensi kesänä Vuosaaren metroasemalle. 

Palmian kanssa pilotoidaan palvelukonsepti, johon kuuluu huolto ja vartiointi. 

Muiden yleisten alueiden osalta pyöräpysäköinnin kehittäminen edellyttää tarvekartoitusta 

sekä investointivarausta. 

 

Johtoryhmä ehdotti, että kokonaisvaltainen pyöräpysäköintisuunnitelma laaditaan ksv:n joh-

dolla 2013. HKR vastaa pysäköintijärjestelyjen toteuttamisesta ja ylläpidosta omilla vastuu-

alueillaan. Resursoinnissa tulee huomioida vaadittavat investointivaraukset. Merkittiin tie-

doksi.  

 

 Markkinointi ja viestintä - ml. Fiilari-näyttely ja Velo-city-haku 2015 

Velo-city-konferenssin haku Helsinkiin 2015 on vielä käynnissä, ja Helsinki taistelee loppu-

suoralla isännyydestä Baselin ja Nantesin kanssa. Päätös isäntämaasta saataneen vuoden 

loppuun mennessä. Laiturilla järjestetty Fiilari -näyttely käynnistyi Helsinki -päivänä ja 

päättyi elokuun alussa. http://www.fiilari.fi/  

Merkittiin tiedoksi.  

 

 500 000 euron erillismäärärahan käyttö 2012 

Helsingin kaupunginhallituksen 10.4.2012 hyväksymässä talousarviossa varatusta pyöräilyn 

edistämisen määrärahasta on säästynyt n. 100 000 €.   

 

Johtoryhmä totesi, että säästynyt summa voitaneen siirtää käytettäväksi vuonna 2013. Todet-

tiin myös, että mikäli vastaavanlainen määräraha annetaan tulevina vuosina, voitaneen se 

osoittaa suoraan asiasta vastaaville hallintokunnille. Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

3. Pyöräilyn edistäminen valtuustokaudella 2013-16   

 

 Kaupunkipyörät 

HKL valmistautuu kaupunkipyöräjärjestelmän osalta siirtymään uuteen hankesuunnitteluun, 

sillä aiemmin käyty tarjouskilpailu ei ole tuottanut toivottua tulosta. Aikaisemman (mainos-

rahoitteisen mallin) hankesuunnittelun hankaluudet johtuvat mainostilan rajallisuudesta jul-

kisessa tilassa. Kaupunkipyörillä ei varsinaisesti ole enää uutuusarvoa, jolloin mainosarvo-

http://www.fiilari.fi/


kin on merkityksetöntä. Lisäksi on ongelmallista, että mainospaikat sanelevat kaupunkipyö-

räasemien sijainnin. Uudessa hankesuunnittelussa pitää lähteä siitä, että tilataan liikennepal-

velu eikä mainospalvelu. Kaupunkipyöräjärjestelmä pitää nähdä joukkoliikennepalveluna, 

joka on osa matkaketjua ja toimii matkakortilla (rekisteröityminen) kuten muutkin joukko-

liikennevälineet. Pyöräasemien paikkoja on alustavasti luonnosteltu yhteistyössä ksv:n kans-

sa. Ensimmäisessä vaiheessa niitä tulisi n. 500 ja toisessa vaiheessa n. 1500 pyörää.  

 

Lindroos totesi, että toimivan järjestelmän luominen mainosrahoitteisena on nykyisissä olo-

suhteissa mahdotonta.  Lehmuskoski muistutti, että kaupunkipyöräjärjestelmä on kapasitee-

tiltaan tehokas: keskimäärin 8 matkaa/pyörä/päivä, minkä vuoksi niiden rahoittaminen on 

kaupungin näkökulmasta perusteltua. Lisäksi esitettiin, että kaupunkipyörien toimittajilta 

pyydetään näytepyöriä pyöräkeskukseen kokeiltavaksi jo kesällä 2013.  

 

Johtoryhmä päätti, että kaupunkipyöräasia viedään kaupunginhallituksen iltakouluun esitet-

täväksi. Liikennelaitosta pyydetään valmistelemaan suunnitelma helmikuuhun mennessä, 

jotta asia saadaan vietyä ajoissa 2014 budjettineuvotteluihin.  

 

 Budjettivaraukset 2013 

Todettiin 2013 talousarviossa ja 2013–2015 taloussuunnitelmassa esitetty resursointi pyöräi-

lyn ja jalankulun väyliin ja siltoihin. Lehmuskoski huomautti, että nykyinen resursoinnin ta-

so on verrattain matala suhteutettuna liikenteen kokonaisbudjettiin. Ensi vuoden alussa val-

mistuva selvitys pyöräilyn hyödyistä antanee viitteitä tarkoituksenmukaisesta resursoinnista, 

joka oletettavasti on huomattavasti nykyistä suurempi.  

Lisäksi todettiin, että jos Velo-city 2015 isännyys varmistuu, kasvaa konferenssin markki-

nointi/viestintä budjettitarve vuosille 2013-2015.  

 

 Työn organisointi, yhteistyö hallintokuntien välillä ja henkilöresurssit 
Todettiin pyöräilyasioihin liittyvät roolit virastoittain: 

KSV: liikennesuunnittelu 

HKL: kaupunkipyörät (ja jatkossa pyöräkeskus) 

HKR: rakentaminen ja ylläpito 

 

Jatkossakin pyöräilyprojekti pyörii lähtökohtaisesti nykyisten organisaatiorakenteiden puit-

teissa. Vuoden vaihteen jälkeen valmistuvassa pyöräilyn edistämissuunnitelmassa tullaan 

kuitenkin esittämään tarvittavaa henkilöresursoinnin tasoa.  

 

4. Muut asiat 

 Keskustelua pyöräilyn edistämiskeinoista 15.10.-30.11. www.ksv.hel.fi/keskustelut  

 ECF-delegaatio Helsingissä 29.-30.11. tai 20.-23.11. 

 Pyöräilyn edistäminen tulevalla valtuustokaudella - asia valmistellaan kaupunginhallituksen 

iltakouluun 3.12.2012 

 

5. Seuraava kokous 

maanantai 3.12. klo 12:30-14.30 

 

 

http://www.ksv.hel.fi/keskustelut

