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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä
3.5.2012
KSV - Laituri

Läsnä:
Leena Silfverberg KSV Pj
Marek Salermo KSV
Niko Palo KSV Siht.
Mikko Uro KSV
Anu Hämäläinen KSV
Penelope Sala-Sorsimo HKR
Ville Alatyppö HKR
Elmeri Ahti HKR
Mette Granberg HSL
Kimmo Raineva LiV

Viime kokouksen muistio ja tilannekatsaus

Edellinen kokousmuistio hyväksyttiin.

1. Fiilari-näyttely

-Ajankohtaiset asiat tiedoksi.

2. Pyöräkeskus
-Ajankohtaiset asiat tiedoksi.

-Pyöräkeskus on kesällä 2012 julkaistavan pyöräilykartan pääjakelupiste. Logistiikasta,
varastoinnista ja jakamisesta sopivat keskenään Kimmo, Anu ja Mika Välipirtti.

3. Tavoiteverkko ja suunnitteluohje; KSV -kollegion keskustelu ->
kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.

-Liikennesuunnitteluosasto vie lautakuntaan 22.5. pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkon
2025 ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen ensimmäisen osion. Tavoiteverkko sisältää vain
pääreitit kantakaupungin alueella. Tavoiteverkko ottaa kantaa pyöräliikenteen yksi- ja
kaksisuuntaisuuteen, jotta looginen kokonaisuus voidaan saavuttaa. Suunnitteluohjeen
ensimmäisessä osassa käsitellään ennen kaikkea linjaosuuksien ratkaisuja. Ensimmäisessä osassa
käsitellään myös yleisiä laatutekijöitä, jotka vaikuttavat kaupunkiolojen pyöräilyn mielekkyyteen.

-Keskusteltiin pyöräilyn edistämistä hidastavista tekijöistä. Todettiin, että myös ohjeen toinen osa,
joka sisältää mm. risteysratkaisuja, on saatava ensi tilassa valmiiksi. Talvihoidon selvitystyö on
aloitettu. Suraku -korttien tarkistaminen on myös saatava alulle. Tarkistus on pitkä prosessi, mutta
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välttämätön jatkon kannalta. HKR ei vielä ole aloittanut päivitystyötä. Päivitystyö aloitetaan
pyöräliikenteen suunnitteluohjeen toisen osion myötä. Kokouksessa todettiin myös, että
kantakaupunki on aina myös tyyppipiirustusten osalta kompromissi.

-Mannerheimintien liikennesuunnitelma on lautakunnassa syksyllä 2012. VaRy puolsi siirtämistä
keväältä elo-syyskuulle, jotta suunnitelmasta voidaan toteuttaa vuorovaikutus.

4. Katsaus KSV:n ja HKR:n investointiohjelmiin pyöräilyyn liittyvien hankkeiden
osalta

-Todettiin, että kantakaupungin tavoiteverkon saavuttaminen esitetyssä aikataulussa vaatii
lisämäärärahoja suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkinomainen verkon täydentyminen on
esitetty tämän muistion liitteenä.

-Sekä KSV & HKR esittävät tasokorotusta määrärahaan. Lisäresurssien lisäksi tarvitaan
suunnitelmapuskuria.

5. Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö

-Keskusteltiin määrärahan toistaiseksi määrittelemättömän osuuden käytöstä. Kaupungin
hallinnollisten rajoitteiden vuoksi määrärahan käyttäminen ei ole ollut jouhevaa. JoRy:lta
pyydetään suositusta jatkoa varten.

6. VaRy:n opintomatka 2012

-Opintomatkan kohteena on Tukholma. Matkaa suunnitellaan alustavasti viikolle 38.
Tukholmassa pyritään järjestämään asiantuntijatapaamisia.

7. Johtoryhmän kokous 14.5.

-Tiedoksi: Pyöräilykauden tapahtumat

-H/K -selvitys (KSV)

-Talvihoitoselvitys (HKR&KSV)

-Investointiohjelmat

-Velo-City -haun tilanne

-Tiedoksi: KSLK 22.5.

-Edistämismäärärahojen käyttäminen

8. Muita asioita

- Mette kertoi lyhyesti HSL:ssä valmisteltavasta Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja
laatukäytävien määrittelyprojektista.
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9. Seuraava kokous

- 31.5. Klo 13.00 KSV - Laituri

10. Liitteet

Liite 1: Kantakaupungin pyöräilyverkon täydentäminen 2012-2021, visio etenemispolusta
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Liite 1: Kantakaupungin pyöräilyverkon täydentäminen 2012-2021, visio etenemispolusta

Niko Palo 7.5.2012


