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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä

Aika: 08.12.2011 kello 14:00-16:00

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

Läsnä:

Valmisteluryhmä:

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

Asiantuntijat:

Anu Hämäläinen KSV
Otso Kivekäs HePo

1. Pyöräilyprojektin johtoryhmän kokous 1.12.2011

Leena Silfverberg esitteli kaupungintalolla 1.12.2011 pidetyn pyöräilyprojektin johtoryh-
män kokouksessa käsitellyt asiat.

Johtoryhmän kokouksen muistio on luettavissa internetissä:

http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Liikennesuunnittelu/Pyoraily/Pyorailyn+edistaminen

2. Vuoden 2012 suunnittelu- ja rakentamisohjelma

Kokouksessa käytiin läpi rakennusviraston vuodelle 2012 laatimaa suunnittelu- ja raken-
tamisohjelmaa pyöräilyn väylille (HKR luonnos 29.11.2011). Ohjelmassa on lueteltu eri
suunnittelu- ja rakentamishankkeet ja esitetty niiden hinta-arviot. Todettiin myös kohteet,
joihin kaupunkisuunnitteluviraston on tarkoitus laatia liikennejärjestelysuunnitelmat vuo-
den 2012 aikana.

Todettiin, että ohjelmaan tulee lisätä itäinen ja läntinen baana, jotka sisältyvät Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ  2011)  KUHA -hankkeina (Metropolialu-
een infrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet). Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan hyväksymässä investointiohjelmassa niiden toteutukseen on varauduttu 2014-15,
mutta KUHA -rahoituspäätöksestä riippuen ne saattavat jopa aikaistua.

http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Liikennesuunnittelu/Pyoraily/Pyorailyn+edistaminen


Helsingin kaupunki Kokousmuistio JAH/19.12.2011

3. Päättyvän vuoden toiminnan arviointia ja toimintatapojen kehittämistarpeita

Valmisteluryhmä keskusteli projektin etenemisestä kuluneen vuoden aikana.  Muun mu-
assa pyöräkeskuksen etenemiseen ja johtoryhmältä saatuun rakentavaan palautteeseen
on oltu tyytyväisiä, kun taas suunnitteluohjeiden ja -käytäntöjen kehittämisessä on ollut
takeltelua.

Mette Granberg mainitsi kehittämistarpeena yhteistyön lisäämisen eri hallintokuntien vä-
lillä, jotta eri osapuolet pystyisivät tarkemmin seuraamaan pyöräilyprojektin etenemistä.
Mette Granberg, Penelope Sala-Sorsimo ja Mikko Uro mainitsivat, että kokoukset ovat
toisinaan KSV- ja HKR-keskeisiä, jolloin kokoukset saattavat mennä liian tekniselle tasol-
le koskien esimerkiksi katujen poikkileikkauksia. Ehdotettiin, että teknisemmät kokoukset
voitaisiin pitää KSV:n ja HKR:n kesken. Mikko Uro ehdotti, että asioiden etenemistä voi-
taisiin edistää valmistelemalla yksityiskohtaisempia päätösehdotuksia johtoryhmälle. Ko-
kousten jäntevöittämiseksi kannatettiin paluuta projektin alkuajan käytäntöön eli keskit-
tymistä kokouskohtaisesti eri teemoihin.

4. Muut asiat

Penelope Sala-Sorsimo mainitsi alueiden käytön ja valvonnan yksikön kannan olevan,
ettei pyöräkeskuksen pyöräkatoksia voida sijoittaa Lasipalatsinaukiolle, sillä kaupunki on
vuokrannut aukion ensi vuodeksi muille toimijoille. Mauno Koiviston aukiolle saisi katok-
set sijoittaa korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi.

Kimmo Raineva esitti, että pyöräkeskus voisi olla Geodeettisen laitoksen Meno-
Maps2/Menoksi metsään -tutkimushankkeen monikanavaisen karttapalvelun kosketus-
näytön tutkimus- ja kokeilupaikka. Karttapalvelun sisältönä olisivat muun muassa pää-
kaupunkiseudun viherkehä sekä uudet urbaanit kaupunkikartat. Kotiseutupyöräreittien yl-
läpito ja kehittäminen siirtyy jatkossa Liikuntavirastolle osana lähiliikkumista ja pyöräilyn
edistämistä sen terveys- ja arkiliikuntahyötyjen kautta.

Pyöräkeskuksen brändi -työpaja pidetään Laiturilla keskiviikkona 11.1.2012 klo 12:30 -.
Sen jälkeen klo 16-18 Laiturilla on pyöräilyjärjestöjen, kansalaisten ja viranomaisten väli-
nen keskustelutilaisuus.

Valmisteluryhmän kokoukset keväällä 2012 - kaikki torstaisin klo 13:00:

aika paikka

 12.1. kaupunkisuunnittelulautakunnan sali, Kansakoulukatu 3
 9.2. kaupunkisuunnittelulautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

8.3. KSV Laituri, Narinkka 2
5.4. KSV Laituri
3.5. KSV Laituri
31.5. KSV Laituri


