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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmän kokousmuistio
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Paikalla:
Leena Silfverberg, pj. KSV
Niko Palo, siht. KSV
Mikko Uro KSV
Ville Alatyppö HKR
Juha Väätäinen HKR
Mette Granberg HSL
Kimmo Raineva LiV

Poissa:
Marek Salermo KSV

1. Viime kokouksen (30.3.) muistio

-Ei huomautettavaa

2. Palautekanavat (Mikon muistio 29.4.)

Palautekanavat:
o Nykyisin virastoilla on omat palautekanat verkkosivuillansa. Virallinen

palaute (esim. sähköpostilla) menee kirjaamoon. Pyöräliikennettä koskevaa
palautetta ei voi eriyttää tässä muusta liikennesuunnittelua koskevasta
palautteesta.

o Reittiopas
Suosittu palvelu, mutta palautemielessä aika vähän käytetty.
Ei ole palvelulupausta (hyvä asia, jos ei ole mahdollisuutta reagoida
palautteeseen).

o Fillarikanava
Palvelun seuraamisvastuu ollut virastojen nimeämillä henkilöillä.
Viestit eivät välity palautejärjestelmiin.
Palvelulupaus, mutta se ei toimi
Fillarikanava on ehtinyt saavuttaa melko laajan yhteisöllisyyden ja
tunnettuuden.

o Fillaristit jne.
LVM-kertarahoituksella toimiva projekti, jonka jatko ei ole varmaa,
mutta jatkuminen on todennäköistä.
Käyttöliittymä kehittyneempi kuin Fillarikanavassa.
Reittiopas -kytkentä (tiedot päivittyvät palvelujen välillä) on hyvä.
Yhteistyötä ei ole kaupungin kanssa, mutta mahdollisuus siihen on
olemassa.
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Tasken vetämä palauteydin-projekti on kehitteillä. Hyötynä voidaan nähdä
palautteen yhdenmukaisuus.

o Erillisten palautekanavien palautetta pitää prosessoida tavalla tai toisella,
mihin tarvitaan resursseja

o Aspan nykyinen palaute ei ole julkista, vaan yhdensuuntaista asiakkaalta
virastolle. Yhdensuuntaisuus on puute.

o Palautteen määrä voisi avoimessa palautepalvelussa olla pienempi, vaikka
asiasisältö ei vähenisi, jos asiakkaat näkevät toistensa palautteet.

o Esimerkiksi pyöräilyn edistämisen mielessä keskustelevalla palautteella on
oma lisäarvonsa.

o Uusi palauteydin voisi olla myös avoin ja karttapohjainen, jossa
Fillarikanavan tapaiset edut saavutetaan, mutta palaute on keskitettyä.

Keskeinen kysymys on se, tarvitaanko pyöräilylle erillistä palautekanavaa lainkaan
vai kerätäänkö pyöräilypalautteet yleisten palautekanavien kautta?

o Jos ei tarvita erillistä palautekanavaa, turvaudutaan virastojen omiin
palautekanaviin, kunnes palveluydin tulee.

Fillarikanavasta luopumisen saattaa myös antaa kaupunkilaisille
viestin, ettei heidän antamaansa palautetta ole arvostettu.

o Jos koetaan, että tarvitaan erillinen palautekanava, pitää toimintaa kehittää.
Viranomaistoimintaa tulee kehittää tai palvelulupausta pitää
lieventää.
Toimivassa mallissa viranomaispalaute filtteröityy Aspaan tai
kaupungin ulkopuolinen taho ohjaa viestejä eteenpäin
vastuuhenkilöille.

Fillarkanavan palautetta koskeva diplomityö on suunnitteilla Aalto-yliopistossa.
o Lähtökohtaisesti opinnäytetöihin suhtaudutaan myönteisesti, koska ne ovat

edullisia lisäresursseja kaupungille.
o HSL:n osallistumisen edellytyksenä on jollakin tavalla seudullisen aspektin

läsnäolo.
o Työn mahdollisesta sisällöstä keskusteltiin. Peruskysymys on, miten

voitaisiin jatkossa saada (esim. HKR:n näkökulmasta) hyödyllisin tietous
esiin palautemassan joukosta.

KESKUSTELU PALAUTE KANAVIEN JATKOSTA JATKUU SEURAAVASSA
VALMISTELURYHMÄN KOKOUKSESSA.

3. Nettisivujen sisältösuunnitelma

Jatkossa KSV:n sivusto toimisi pyöräliikenteen kokoavana sivustona.
Teetetyn kyselyn perusteella asiakkaat haluavat tutustua KSV:n sivuilla ensisijaisesti
seuraaviin aihealueisiin:

o Tietoa tulevista pyöräliikenteen infrastruktuurisuunnitelmista.
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Esim. nettikeskusteluissa esiintynyt mielenkiintoa nähdä
liikennesuunnitelmia samaan tapaan kuin katusuunnitelmiakin
nähdään.
KSV:n sivustolta ohjataan suunnitelmat kartalla -palveluun.
Palvelun hakua tulisi myös kehittää siten, että hakuja voi tehdä
aiheittain. Nyt haku toimii vain katuperusteisesti.
Katusuunnitelmat voidaan myös linkittää sivustolle, kunhan HKR:n
sivuilla suunnitelmat ovat esillä.

o Tietoa päivitetystä suunnittelutavasta ja sen vaikutuksesta käyttäjälle.
o Tietoa verkollisesta suunnittelusta ja pyöräliikenteen tulevaisuuden visiosta.

Seuraavat aihealueet ovat asiakkaiden mielestä vähiten kiinnostavia aihealueita:
o Reittitiedot (kotiseutureitit). Reittien yllä- ja esilläpidon jatkovastuu

selvitetään. Todennäköisesti menossa LiV vastuulle, koska aihe on paljon
lähempänä LiV:iä kuin KSV:tä. Lisäksi LiV on hyvin motivoitunut
hoitamaan asian jatkossa.

o Pyöräilijän ajo-ohjeet (liikennesäännöt yms.)
o Pyöräilyjärjestöjen linkit

Muita sisältöehdotuksia:
o Pyöräilyprojektin esittely

Voisiko sivuston jäsentely seurailla Pyöräilyprojektin työohjelmaa?
o Pyöräkeskus-info (Saana Tikkasen opinnäytetyö tai tiivistelmä siitä)
o Muita liikennesuunnittelun toteumia, kuten ohjeistukset, opastussuunnitelmat

jne.
o Sivusto pitää siivota, vanhentuneet tiedostot ja linkit pois.
o Henkilöityminen (yhteystiedot sivustoilla) koetaan jatkossakin hyväksi

asiaksi.
o Pyöräliikennesuunnitelmien blogi (vrt. Soininvaara)

Valmisteluryhmä pitää blogi-ideaa periaatteessa hyvänä. Varaa
resursseja, mutta toisaalta suunnitelmien selittäminen avoimesti lisää
tietoutta ja siten saattaa vähentää taas palautetaakkaa toisaalla. Ideaa
kannattaa kehitellä eteenpäin, mutta resurssien riittävyys tulee
varmistaa, ennen kuin otetaan blogi käyttöön.

SIVUSTOPÄIVITYSIDEOITA MIKOLLE, SIVUSTOA UUDISTETAAN
LÄHIAIKOINA.

4. Muita viestintäasioita

Kalle Vaismaan ehdotus Liikkujan viikon avausseminaarista Helsingissä 16.9.2011
o Mahdollinen paikka olisi kaupungintalo
o Pykälän päätöstilaisuus samalla.
o VaRy suhtautuu myönteisesti



Helsingin kaupunki Kokousmuistio NPa/4.5.2011

4

5. Pyöräilyprojektin tilannekatsaus (Kslk 19.5.)

Verkollisen suunnittelun periaatteet halutaan nähtäville. Periaatteet ovat menossa
lautakunnan nähtäväksi 19.5. Leena lupasi toimittaa tämän hetken luonnoksen
projektin osapuolille nähtäville.
Suunnitteluohjeistukset ja tyyppipiirustukset kannattaa tuottaa yhteistyössä.
Uusien tyyppipiirustusten laadintaa ei ole aloitettu vielä, koska uusia
suunnitteluohjeistuksia ei ole vielä esitetty. Myös suunnitteluperiaatteiden toteutus
on puolestaan odottanut signaalia tyyppipiirustusten suunnalta. VaRy:n kanta on,
että uudistukset tulee sovittaa yhteen.
Koska tyyppipiirustusten tarkastaminen alkaa syksyllä, tulee suunnitteluperiaatteiden
(luonnos) olla HKR:n käsillä ennen kesälomia.

o Niko esitteli yhden vaihtoehdon pyöräpysäköinnin järjestämiseksi kesän
ajaksi kahvio- tms. toimijoiden edessä olevien pysäköintiruutujen paikoille.

o KSV selvittää käytännön reunaehdot (Esimerkkinä Ludviginkatu)
o Lähtökohtaisesti jalkakäytävien pitäminen avoimina koetaan hyväksi.
o Lähtökohtaisesti tarkoituksena on, että pysäköinti on kaikille pyöräilijöille

sallittu, eikä kahvio "omista" edessään olevaa paikkaa.

6. VaRyn opintomatka Kööpenhaminaan

Matkan ajankohta olisi alkusyksy.
Matkan järjestämisen yhdistämistä Ramboll:n järjestämän matkan yhteyteen tulee
selvitellä lisää. Leena lupasi ottaa yhteyttä.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 30.5. Laiturilla, aiheena:
o Kaupunkipyörät
o Palautekanavat
o JoRy:n esityslista 1.6.2011
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