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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä

Aika: 6.10.2011 kello 14:00-16:00

Paikka: Laituri/KSV, Vanha linja-autoasema, Narinkka 2

Läsnä:

Valmisteluryhmä:

Leena Silfverberg KSV Pj
Jaakko Heinonen KSV Siht.
Marek Salermo KSV
Niko Palo KSV
Mikko Uro KSV
Ville Ala-Typpö HKR
Penelope Sala-Sorsimo  HKR
Kimmo Raineva LIV
Mette Granberg HSL

Asiantuntijat:

Otso Kivekäs HePo
Mari Siikonen WSP
Riikka Kallio WSP

1. Kööpenhamina

Valmisteluryhmän jäsenet kertoivat vuorollaan Kööpenhaminan ekskursiolla 22.-
24.9.2011 tekemistään huomioista. Osanottajat totesivat matkan olleen onnistunut ja ylit-
täneen odotukset. Matkalla opittiin paljon Kööpenhaminan kokemuksista ja saatiin uutta
motivaatiota jatkaa pyöräilyn edistämistä entistä paremmassa yhteistyöhengessä.

2. Ajankohtaiset suunnitelmat, Mannerheimintie

Niko Palo esitteli luonnosta Mannerheimintien pyörätiesuunnitelmasta välillä Postitalo-
Reijolantie. Pyörätietä suunnitellaan yksisuuntaisena eritasopyörätienä, jossa pyörätie on
ajorataa 3 cm korkeammalla ja 9 cm jalkakäytävää alempana. Ratkaisu erottelee pyöräili-
jät paremmin muusta liikenteestä ja selkeyttää pyörätien yksisuuntaisuutta sekä liittymä-
järjestelyjä. Lisäksi pyörätie eri tasossa bussikaistan vieressä lisää turvallisuudentunnetta
ja ajomukavuutta. Keskusteltiin yleisesti pyörätiejärjestelyistä linja-autopysäkkien kohdal-
la. Helsingissä ei ole aiemmin toteutettu eritasoratkaisua - termiksi ehdotettiin korotettua
pyöräkaistaa. Lainsäädäntö kuitenkin määrittelee rakenteellisesti erotellun pyöräilijän ti-
lan pyörätieksi.

Todettiin lisäksi, että korotettuja pyöräteitä tullaan tulevaisuudessa mahdollisesti suunnit-
telemaan vastaaville bussikaistallisille pääkaduille.
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Ville Ala-Typpö muistutti, että korotetut pyörätiet voivat hankaloittaa talvikunnossapitoa.

3. Suunnitteluohje ja tyyppipiirustukset - miten edetään?

Suunnitteluohje ja periaateratkaisut ovat työn alla ja niiden pitäisi valmistua vuoden 2011
aikana.

Sovittiin, että kaupunkisuunnitteluviraston pyöräilyn suunnittelijat käyvät yhdessä Pene-
lope Sala-Sorsimon kanssa läpi rakennusviraston detaljikuvien päivitystarpeen lähtökoh-
tia, jotta konsulttityö saataisiin pian käynnistetyksi.

4. Pyöräkeskus + brändi; tilannekatsaus ja jatko, vieraana Mari Siikonen ja Riikka
Kallio WSP:stä

WSP laatii HKL:lle polkupyöräpysäköinnin kalusteiden muotoilua (telineet, katokset, kaa-
pit) koskevaa ohjeistoa ja on aloittamassa pyöräkeskuksen suunnittelutyötä. Syksyn ai-
kana tehdään työohjelma pyöräkeskuksen pilottivaiheen toteuttamiseksi keväällä 2012
osana Helsingin World Design Capital- vuotta.

Keskusteltiin yleisesti brändin luomisesta polkupyöräilylle. Mietittiin, minkä tahon alle pyö-
räilyn voisi brändätä, ehdotettiin HSL:ää.

5. Muut asiat.

Valmisteluryhmän seuraava kokous torstaina 6.11.2011 klo 14 KSV:n Laiturilla.


