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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä  
5.4.2012 
Ksv Laituri 
 
Paikalla: 

Leena Silfverberg Ksv Pj 

Marek Salermo Ksv Siht 

Mikko Uro  Ksv 

Niko Palo  Ksv 

Ville Alatyppö HKR 

Kimmo Raineva Liv 

Otso Kivekäs  HePo 

  

 Anu Hämäläinen Ksv 

 Mika Välipirtti   

 Hannu Heiskanen 

 
 
 

1. Pyöräliikenteen suunnitteluohje 

Suunnitteluperiaatteita ja Mannerheimintien uusia suunnitelmia välillä Musiikkitalo-

Ooppera esitellään Ksv:n kollegiossa 18.4. Uusi suunnitteluohje on määrä viedä 

Kaupunkisuunnittelulautakuntaan 22.5. Ensi vaiheessa ohje sisältää ainakin 

mitoitusperusteita katujen poikkileikkauksissa, kantakaupungin tavoiteverkon sekä yleisiä 

periaatteita. 

Poikkileikkausratkaisuista käydään tiivistä vuoropuhelua HKR:n kanssa ja verkollisessa 

suunnittelussa on pyritty löytämään synergioita raitiovaunu- ja muiden hankkeiden kanssa.  

Kantakaupungin tavoiteverkkoon kuuluvista täydennyshankkeista on Ksv:ssä tehty alustava 

aikataulutus vuoteen 2025 asti. 

Pyöräverkon kehittämissuunnitelmaan esitettiin sisällytettäväksi arvio talvikunnossapidolle 

koituvista lisäkustannuksista.   

KSV:n ja HKR:n toimesta ollaan perustamassa katutilatyöryhmää, jonka tavoitteena on 

laatia katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet. Suunnitteluohjeissa määritellään 

toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tilan tarpeet. Työryhmää tulee johtamaan Ville 

Alatyppö. 
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2. Pyöräkeskus 

Ksv on tilaamassa neljää Scandic Container -konttia. Näistä kaksi menee Greenbiken 

vuokrapyörille. Kontit pyritään saamaan paikoilleen 14.5. minkä jälkeen Metropolian LAD -

ryhmä vastaa niiden sisustamisesta ja ulkoisen ilmeen luomisesta 12.6. pidettäviin avajaisiin 

mennessä. Tilanne näyttää nyt huomattavasti paremmalta kuin vielä kuukausi sitten.   

Suutarin eteen sijoittuva valvottu pyöräparkki on tarkoitus aidata joko Metropolian design -

aidalla tai koristellulla mellakka-aidalla. Narinkkatorin pyörätelineiden hankinnasta Mika 

Välipirtti sopii Kaisa Lahden (HKR) kanssa. 

Julkisen pyöräpumpun hankkimisesta, sijoittamisesta ja kiinnityksestä keskusteltiin. 

Hankintapäätös voidaan tehdä myöhemmin. 

Metropolia suunnittelee keskukselle yleiseen käyttöön tulevaa työkalupakkia. Omatoimisia 

korjaus- ja huoltotoimenpiteitä varten pyritään osoittamaan tarkoitukseen sopiva tila. 

Pyöräkeskukselle on tekeillä nettisivut, josta löytyy esim. tapahtumakalenteri. 

Facebook -sivut julkaistaan toukokuun alussa. 

 

3. Laiturin näyttely 

Anu Hämäläinen kertoi Laiturin pyöräilynäyttelyn suunnittelutilanteesta ja Helsinki -päivän 

kuvioista, joihin sisältyy mm. Pyöräkeskuksen ja Baanan avajaiset. Näyttelyn valmistelut 

etenevät suunnitellusti. Roy Koto (HKR) vastaa Baanan avajaisten suunnittelusta.     

  

4. Määrärahat 

Määräraha-asia oli esillä kaupunginhallituksessa mutta jäi pöydälle 10.4 asti. 

(lisäys: esitys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 10.4.)  

Otso kertoi Hepon Hyvä työpaikka pyöräillä -hankkeesta. Idea on käydä työpaikkojen 

olosuhteita läpi työmatkapyöräilijän kannalta. Muun muassa YLE on ilmoittautunut 

alustavasti mukaan. Hankkeeseen osallistuville työpaikoille ehdotettiin sertifikaattia. 

Kultu hankehaussa on kaksi kehityskelpoista hanke-ehdotusta : 1) henkilökohtainen 

liikkumispalaute, jonka tarkoitus on kannustaa työpaikkojen väkeä pyörän selkään ja 2) 

pyöräily sallittu -hanke, jossa selvitetään koulujen ala-asteiden suhtautumista oppilaidensa  
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pyöräilyyn. Suunnitelmaan sisältyy mm. vertailua pääkaupunkiseudun ja Tukholman seudun 

koulujen kesken sekä aiheeseen liittyvän kampanjan suunnittelu. Hankkeen kustannusarvio 

on 65 000 € vuosille 2012-2014. Valmisteluryhmä päätyi kannattamaan osallistumista 

hankkeeseen 10-15 000 eurolla. 

Muiden rahoituskohteiden osalta todettiin, että  

 

- Pyöräkeskuksen fyysiset puitteet ovat menossa hankintaan 

- Fiilari -näyttelystä tehdään sopimus pian 

- ulkoilu ja pyöräilykartan julkistamispäiväksi tarkentunut 16. toukokuuta 

- WDC on ottanut vastatakseen videomateriaalin tuottamiskuluista 

- Velo-City haun kulut selkeytymässä ja teemaksi on valikoitunut "Compass to new 

mobility".  RIL jatkaa hakuun liittyvää suunnittelua Oululaisen konsultin kanssa. 

- Kantakaupungin pyöräteiden talvihoitoa koskevan kehittämisselvityksen suunnittelu 

etenee Ksv-HKR -akselilla. Konsultille tarjottava selvitystyö on tarkoitus aloittaa kevään 

aikana. 

- Hollannin suurlähetystö (Erottajankatu 19) on ilmaissut halunsa uhrata yhden CD -

paikoistaan Cycle Hoop pyörätelineelle. Todettiin tämän olevan markkinointimielessä 

hyvä kohde. 

 

Lisäksi todettiin seuraavat hanke-ehdotukset: 

1) Tavarafillari.fi - vapaaehtoisvoimin tehty sivusto, joka kerää tietoa ja vinkkejä 

lapsiperheiden hyötypyöräilyyn − on pyytänyt tukea toimintaansa. Tarkoitus on tarjota 

malleja ja vertaistukea siihen, miten arkinen asiointi hoituu kaupungissa pyörällä vielä 

senkin jälkeen, kun pitää kuljettaa kahta lasta ja nelihenkisen perheen ruokaostoksia. 

Tavarafillari.fi on ehdottanut, että pyöräilyprojekti tukisi sen toimintaa 4000 eurolla, 

jolla 

- Tuotetaan Vinkkejä perheiden hyötypyöräilyyn -lehtinen (esim. 

haitaritaitettu A4  X 3000), jossa kerrotaan lyhyesti lastenistuimista, 

peräkärryistä ja tavarafillareista + vinkataan hakemaan lisätietoa 

tavarafillari.fistä. Jakelu Pyöräilykeskus + Laituri + Leikkipuistot 

- Tuotetaan A3-kokoisten (X200) "Lapsiperheenkin arki sujuu pyöräillen 

- Tavarafillari.fi" -julisteiden kampanja, joka levitetään Helsingin 

leikkipuistoihin ja päiväkoteihin + liikuntapaikoille. 

- Tavarafillari.fi osallistuu Narinkkatorilla suureen pyöräilytapahtumaan 12.6. 

tuomalla erilaisia perheen kuljetukseen sopivia pyöriä koeajettavaksi 

- Perhepyöriä tuodaan näytille myös Fiilari-näyttelyyn Laiturille. 

- Järjestetään Pyöräilykeskuksella perhefillarien koeajopäivä joskus 

myöhemmin kesällä. 

- Koeajotapahtumissa on mukana sivuston aktiiveja antamassa vinkkejä ja 

vastauksia. 
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2) Helsingin Olympialaisten maantieajon muistotapahtuma 2.8.2012 

Tour de Helsinki -kuntoajosta vastaava Tuomas Pernu on ehdottanut kaupunkilaisille 

suunnattua tapahtumaa, jossa poljettaisiin alkuperäistä olympiareittiä mukaileva kierros 

2.8.1952 ajetun olympiakilpailun muistolle. Olympiakomitea on tarjoutunut 

markkinoimaan tapahtumaa koko tiedotusarsenaalillaan.    

3) Helsingin Polkupyöräilijät ovat suunnitelleet Kaupunkirata -hanketta, joka tähtää 

opettamaan ja totuttamaan kaupunkilaisia pyöräilyyn kantakaupungin olosuhteissa.   

5. Muut asiat 

Seuraava kokous: 3.5.2012 klo 13.00 Ksv:n Laiturilla 

 

 

 


