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1. Pyöräkeskus

Leena Silfverberg esitteli pyöräkeskuksen tilannekatsauksen. Fyysisistä puitteista ovat valmiina
WSP:n tekemät rakennussuunnitelmat, toiminta-malli, jossa pääoperaattorina toimii Kampin
suutari Hannu Heiskanen, lupa-asiat sekä KNK:n hyväksyntä. HKL toimii Pyöräkeskuksen säilytys-
kalusteiden isäntänä.

Pyöräkeskuksen avajaisia vietetään Helsinki-päivänä 12.6. Samaan ajankohtaan ajoittuvat Laitu-
rin pyöräilyaiheisen näyttelyn (12.6.-4.8.) sekä Baanan avajaiset.
tiedote http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/pyorakeskus_kamppiin

Rakennesuunnittelun edetessä on ilmennyt kalusteiden rakentamiselle ja pystytykselle suuria
haasteita, jonka seurauksena HKL esittää Pyöräkeskuksen pilottivaiheen toteuttamista vuokrat-
tavilla, lasiseinäisillä näyttelykonteilla (Scandic Container). Merikonttien sisustuksesta ja sijoitte-
lusta teetetään pikaisesti suunnitelma ja haetaan konseptille KNK:n hyväksyntä. Aikataulu suun-
nittelulle ja toteutukselle on tiukka. Pyöräkeskuksen koordinointiin, käyttäjätutkimuksen toteu-
tukseen ja viestintään ehdotetaan palkattavaksi konsultti. Kustannusten hillitsemiseksi johto-
ryhmä piti tarkoituksenmukaisena hakea konsulttia järjestösektorilta.

Artturi Lähdetie kertoi myös kaupunkipyörien tilanteesta. Sopimusneuvottelut on aloitettu
JCDecaux:n kanssa. Helsingin kaupungin monimutkaiset mainospoliittiset sopimukset ovat osal-
taan hankaloittaneet kaupunkipyörien telineiden sijoitussuunnittelua. Kaupunkipyöräjärjestel-
mä suunnitellaan ensisijaisesti liikennejärjestelmän ehdoilla huomioiden kaupunkikuvalliset vaa-
timukset. Kaupunkipyöräjärjestelmän pilottivaihe on näillä näkymin mahdollista saada käyttöön
vuoden 2013 kesällä.

Keskusteltiin myös kaupunkipyöräjärjestelmän asemapaikkojen vaatimista sähkö- ja tiedonsiir-
toliitännöistä sekä todettiin asemapaikkojen ja sähköautojen latauspisteiden palveluiden integ-
rointi hyödylliseksi.

 Johtoryhmä merkitsee asian tiedoksi.

2. Velo-city-konferenssin hakeminen Helsinkiin 2015

ECF on julkaissut 2015 konferenssin hakuohjeet, joiden mukaisesti hakemus valmistellaan elo-
kuun 2012 loppuun mennessä. Kaupungin pääyhteistyökumppaneina ovat Suomen Rakennusin-
sinöörien Liitto RIL sekä Pyöräilykuntien verkosto. Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin
matkailu- ja kongressitoimisto sekä mahdollisesti OKM ja LVM. Helsingin hakemuksen tueksi

http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/pyorakeskus_kamppiin


kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt kj:lle esityksen liittymisestä ECF:n Cities for Cyclists-
verkostoon.
Tuula Saxholm muistutti, että uusien jäsenyyksien myötä on tarpeen luopua joistain merkityk-
settömimmistä jäsenyyksistä.

Vuoden 2012 Velo-cityyn Vancouveriin on noin 15 osallistujaa Suomesta.

Johtoryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

3. Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö
Helsingin kaupungin talousarviossa 2012 on varattu kaupunginhallituksen käyttövaroja (1 04 02)
pyöräilyn edistämiseen: "Kyseisissä määrärahoissa on varauduttu 500 000 euron määrärahalla
pyöräilyn edistämiseen eri hallinnonaloilla, sisältäen pyöräkeskus-hankkeen pilottivaiheen toteu-
tuksen. Rahojen käyttö koordinoidaan pyöräilyprojektissa."

Hankkeita käynnistettäessä noudatetaan kaupungin hankintasääntöjä. Kilpailutuksessa tehdään
yhteistyötä kansallisten tutkimusohjelmien kanssa, kuten on Liikenneviraston Liikkumisen ohja-
us-ohjelma sekä ympäristöministeriön Kestävän kulutuksen ja tuotannon (KULTU)-ohjelma.

Toistaiseksi tiedossa olevia hankkeita alustavine kustannusarvioineen:
• pyöräilyaiheinen näyttely Laiturille 12.6.-4.8. , 30 000 €
• Videomateriaalin tuottaminen mm. www-sivuille ja Velocity-hakuun,  15

000 €
• Velocity2015-haun muut kulut, 15 000 €
• Pyöräilykarttojen lisäpainos, 50 000 €
• Polkupyörälaskuri Baanalle,  20 000 €
• "Hyvä työpaikka pyöräillä"-hanke, 20 000 €
• Selvitystyö pyöräilyn pääreittien talvihoidon kehittämiseksi, 25 000-50

000 €

Lisäksi vielä hankkeistamattomia määrärahan käyttötarpeita ovat tapahtumien järjestelyt, pyö-
räkeskuksen koordinointi, käyttäjätutkimukset ja jatkosuunnittelu, ulkomaisten asiantuntijapal-
veluiden käyttö ja polkupyörien pysäköintiin liittyvät hankkeet sekä kampanjat koulujen ja työ-
paikkojen kanssa.

Kyseisestä määrärahasta 150 000 euroa varataan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen käyt-
töön pyöräkeskuksen fyysisten puitteiden hankintaa ja ylläpitoa varten ja enintään 350 000 va-
rataan kaupunkisuunnitteluviraston kautta muihin pyöräilyä edistäviin hankkeisiin vuonna 2012.

Päätettiin, että 500 000 euron määrärahan käytöstä tehdään esitys KJ:lle viikon kuluessa. Pyö-
räilyprojektin johtoryhmän jäsenet antavat hyväksynnän kirjeelle sähköpostitse. Kirjeen valmis-
telijoina ovat Silfverberg, Salermo, Lähdetie ja Sala-Sorsimo.

4. Pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet

Marek Salermo esitteli suunnitteluohjeiden tilannekatsauksen. Työn alla ovat linjaosuuksien
pyöräliikennejärjestelyt, joista Ksv on tehnyt alustavat esitykset jatkokehiteltäväksi HKR:n kans-
sa.  Uudet suunnittelutavoitteet heijastuvat katujen rakenteellisiin järjestelyihin, mikä edellyttää
muun muassa kunnossapidettävyyteen liittyvää tarkastelua. Ohjeiden jatkovalmistelu edellyttää
siksi katujen mitoitusvaatimusten tarkistamista erityisesti talvihoidon osalta. Tämän johdosta
Ksv on esittänyt pyöräväylien talvihoidon kehittämistä koskevan selvityksen käynnistämistä yh-
teistyössä HKR:n kanssa. Selvitys rahoitetaan 25 000-50 000€:n suuruisena pyöräilyn edistämi-
seen varatuista määrärahoista.



Suunnitteluohje on tarkoitus viedä kslk:aan loppukevään aikana.

Johtoryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

5. Pyöräilyprojektin jatko tulevalla valtuustokaudella 2013-16

Pyöräilyprojektin teemat kuluvalla kaudella ovat suunnitteluohjeet, pyöräpysäköinti, rakenta-
minen ja ylläpito sekä markkinointi ja valistus

Projektin jatkosta tulevalla valtuustokaudella keskusteltiin ja todettiin kiinteän organisaation
puuttumisen olevan ongelmallista, sillä käytännössä moni käsiteltävä asia putoaa nykyisten or-
ganisaatiorakenteiden väliin. Pyöräilyprojektin jatkoa ajatellen johtoryhmä piti tarkoituksenmu-
kaisena laittaa valtuustostrategian pohjaksi esityksen pyöräilyn edistämisen kokonaisuudesta.
Hyödyt on kartoitettava samalla tavalla kuin muilla liikenteen saroilla, jotta hankkeita voidaan
perustella järkevästi. Pyöräilyprojektin ohjelmaa käsitellään valtuuston lähetekeskustelussa,
toimistopäällikköpäivillä sekä virastojen strategiatyöryhmissä.

Pyöräilyprojektin jatkoa ajatellen todettiin, että kaupungin projektihankkeet pyritään lähtökoh-
taisesti tekemään poikkihallinnollisiksi. Johtoryhmä kuitenkin korosti, että hankkeilla täytyy täl-
löinkin olla yksiselitteisesti määritelty isäntä.

6. Muut asiat

- Eric Britton Helsingissä 14.-28.3. http://equitytransport.wordpress.com/  (ks. postaus 20.2.2012)
- Keskustelua pyöräilyn suunnitteluperiaatteista KSV:n auditoriossa 19.3. klo 9 - 12.
- Velo-city-2012 Vancouverissa 24.-28.6.

7. Johtoryhmän seuraava kokous

Aiemmin sovitun mukaisesti maanantaina 14.5.2012 klo 12:30 - 14:30, paikkana kaupungintalon
aulakabinetti 4.

Eric Britton/ Equitytransport seminaarin ohjelma
21 to 23 March.  Invitational three-day Master Class will be held in the auditorium of the Department of City
Planning, with the formal presentations and public discussions running from 09:00 to 11:30 each day, followed
up by continuing private discussions and exchanges with the team over the remainder of those days. Session 1:
Equity and Transport. 2. Equity and Transport in Helsinki. 3. Strategic responses at project and overall systemic
levels.

http://equitytransport.wordpress.com/

