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1. Kokouksen avaus ja esityslista

Todettiin paikallaolijat ja hyväksyttiin esityslista.

2. Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen (1.6.2011) muistion liitteeksi on lisätty täydennykset
kokouksessa esiin tulleisiin kysymyksiin.

Ylläpidon voimavarojen kehitys viime vuosina (Ville Alatyppö, HKR)
Katujen ylläpidon määrärahat ovat pysyneet likimain samansuuruisina 2009-2011
vaikka hoidettava pinta-ala on lisääntynyt 80 ha ja kustannustaso kohonnut 12%.
Todettiin, ettei täydennyksessä esitetty korvamerkitty ylläpitoraha ole
käytännöllistä eikä mahdollista.

Mainospaikkojen selvitystyö liittyen kaupunkipyöriin (Anna-Maija From, HKL)
Kaupunkipyörien hankintaprosessi on vielä kesken ja tavoitteena on saada
hankintapäätös lainvoimaiseksi joulukuussa 2011 ja kaupunkipyöräjärjestelmä
käyttöön kesällä 2012. Keskusteltiin siitä, että kaupunkipyöräverkosto ja
telineiden sijainnit tulisi selvittää hyvin johtuen sähkö- ja tietoliikennetarpeista.
Todettiin aikataulu erittäin haasteelliseksi. Johtoryhmä katsoi tarpeelliseksi
viestittää HKL:n suuntaan, että tarjoajille tulisi informoida mahdollisimman
nopeasti kaupunkipyörätelineiden sijainnit ja infratarpeet, jotta toteutus olisi
mahdollista ensi kesänä. Todettiin, että seuraavassa johtoryhmän kokouksessa
tiedetään hankinnasta enemmän ja käsitellään aihetta lisää.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. WDC 2012 vuosi ja pyöräily

Keskusteltiin WDC vuoden pyöräilyhankkeista ja niiden koordinoinnista Antti
Kirjalaisen alustuksen pohjalta. Kirjalaisen ehdotuksena oli koota julkisen- ja
yksityisen sektorien sekä yhdistysten projektit yhteen pyöräilyn kattohankkeen



alle sekä palkata pyöräilyn kattohankkeelle viestinnästä ja markkinoinnista
vastaava tuottaja. Todettiin, ettei pyöräilyn edistämiseen ole budjetoitu
määrärahaa. Johtoryhmä päätti, että kaupungin on ratkaistava sisäisesti
viestinnälliset haasteet ilman WDC säätiötä tai ulkopuolista tuottajaa. Todettiin,
että koska pyöräilyn edistämiselle ei ole osoitettu isäntää eikä resursseja, on
hankkeiden koordinointi ja toteutus haasteellista.

4. Pyöräkeskus

Pyöräkeskuksesta 2012 toteutettavana pilottina on valmistunut raportti:
http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/pyorakeskus
raportti.pdf Keskusteltiin mitkä tahot vastaavat hankkeen edistämisestä, millaiset
ovat pyöräkeskuksen fyysiset puitteet ja miten keskuksen operointi järjestetään.
Todettiin, ettei kaupungilla ole käyttörahaa toiminnan järjestämiseen mutta tukee
omalla toiminnallaan pyöräkeskusta. Johtoryhmä toivoi KSV:ltä pyöräkeskuksen
sijainnista, toteutuksesta, operoinnista ym. konkreettista ehdotusta sekä
kustannusarviota budjettipäätöstä varten. Ilmastoinfoa ei nähty todennäköisenä
operoinnista vastaavana tahona. HKR edistää mahdollisten konttien
lupakäsittelyä. Todettiin, että konttien omistaminen, vuokraaminen ja hallinnointi
eivät kuulu luontevasti kaupungille.

5. Pyöräilyn edistämisen määrärahat 2012 talousarviossa

Todettiin, että kevyenliikenteen väyläinvestointeihin osoitetut määrärahat ovat
kutakuinkin riittävät ja ylläpitoon taasen niukat. Todettiin, että investointiraha on
tarkoitettu infran rakentamiseen. Pyöräilyn edistäminen on pitkälti
liikennesuunnittelua ja siten virkatyötä. Todettiin, että pyöräkeskuksen
toteutukseen ja markkinointiin olisi eräänä mahdollisuutena saada rahoitus
kaupunginhallituksen käyttövaroista. Johtoryhmä katsoi pyöräilyn edistämisen ja
pyöräkeskuksen isännän löytymisen suurimmaksi haasteeksi.

Keskusteltiin lisäksi investointiohjelman terminologiasta ja otsikoinnista
kevyenliikenteen väylien osalta. Terminologiaa voisi miettiä siten, että kävely ja
pyöräily erotettaisiin otsikoinnissa vaikka johtoryhmä ei nähnyt muuttamista
merkityksellisenä.

6. Muut asiat

Keskusteltiin siitä, kuinka uudet pyöräilyn suunnitteluperiaatteet ovat ristiriidassa
esteettömyysohjeiden kanssa. Todettiin, että ristiriidat tulee ratkaista ennen kuin
tyyppipiirustuksia hyväksytetään lautakunnissa ja että Pirjo Tujula on kutsuttava
mukaan tyyppipiirustusten laadintaan. Tavoitteena on hyväksyttää uudet
tyyppipiirustukset 2011 KSLK:ssa.

7. Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraavaksi kokousajaksi merkittiin 1.12 klo 10.30.
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