
Helsingin kaupunki Kokousmuistio MSa/10.2.2012 

1 

 

 

Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä  
9.2.2012 
KSV 
 
Paikalla: 

Leena Silfverberg Ksv Pj 

Marek Salermo Ksv Siht 

Mikko Uro  Ksv 

Peppi Sala-Sorsimo HKR 

Kimmo Raineva Liv 

Otso Kivekäs  HePo 

Juha-Pekka Turunen Ksv  (mukana kohdan 1 käsittelyssä) 

 
Poissa: 

Niko Palo  Ksv 

Mette Granberg HSL 

Ville Alatyppö HKR 

 

1. Liikennesuunnitelmien vuorovaikuttaminen 

Keskusteltiin pyöräliikennettä koskevien suunnitelmien vuorovaikuttamisesta ja 

kaupunkilaisten osallistamisesta niihin liittyen.  

Liikennesuunnitelmien lakisääteinen vuorovaikuttaminen tapahtuu vasta katusuunnittelun 

yhteydessä, jolloin mahdollisuudet puuttua liikennejärjestelyjä koskeviin yksityiskohtiin 

ovat rajalliset. Otso totesi tämän ongelmalliseksi ja tavallaan myös lain hengen vastaiseksi. 

Juha-Pekka kehotti miettimään vuorovaikuttamisen tarvetta ja siihen liittyviä käytäntöjä 

hyötynäkökulmasta. Vuorovaikutuksen yksi tarkoitus on tiedon kerääminen, ja jos 

vuorovaikuttamisella on suunnittelua edistävä vaikutus, kannattaa kaupunkilaisten 

näkemyksiä hyödyntää. Kaavoituspuolella vuorovaikutusta tehdään huomattavasti enemmän 

kuin mitä laki vaatisi, koska se antaa tärkeää taustatietoa ja edistää toisaalta suunnitteluun 

liittyvää tiedottamista ja suunnittelutavoitteiden ymmärtämistä kaupunkilaisten 

keskuudessa.  

Otso toivoi, että suunnitelmat olisivat lähtökohtaisesti aina kaikkien nähtävillä netissä, 

viimeistään ennen lautakuntakäsittelyä. Todettiin, että pyritään jatkossa tekemään 

suunnittelusta niin läpinäkyvää kuin mahdollista ja sallitaan kaiken relevantin 

luonnosmateriaalin avoin saatavuus sikäli kun tämän katsotaan tukevan suunnitteluprosessia 

sekä yksityisten sidosryhmien tiedonsaantitarpeita.   

Päätettiin suunnitelmien vuorovaikuttamiseen liittyvien käytäntöjen kehittämisestä. Pohjaksi 

otetaan muutaman vuoden vanha ohje liikennesuunnitelmien vuorovaikuttamiseksi. 
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Tavoitteena voisi olla, että kaikista merkittävistä pyöräliikennehankkeista laaditaan 

eräänlainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka yhteydessä hanketiedot asetetaan 

nähtäville ja kommentoitaviksi heti suunnittelun käynnistyessä.  

Todettiin myös, että sidosryhmät otetaan huomioon uuden suunnitteluohjeen 

viimeistelyvaiheessa. 

2. Tilannekatsaus 

Pyöräkeskus 

Leena esitteli pyöräkeskuksen ajantasaisen tilanteen. Suunnitelmille on saatu 21.12.2011 

kaupunkikuvaneuvottelukunnan hyväksyntä. Seuraavaksi tehdään maanvuokrasopimus 

(HKR) ja haetaan toimenpidelupa (RVV). Katosten jatkosuunnittelu, valmistajien 

kilpailuttaminen ja hankinta on alkamassa konsultin tekemän ideoinnin pohjalta. Tästä ja 

katosten hallinnoinnista tulee vuoden 2012 osalta vastaamaan HKL. Pyöräkeskuskonseptin 

sisältöä ja toimintaa sekä eri toimijoiden roolia tarkennetaan parhaillaan. Pyöräkeskuksen 

avajaiset on määrä pitää Helsinki -päivänä 12. kesäkuuta. Samana päivänä avataan myös 

vanhassa ratakuilussa kulkeva Baana sekä pyöräilyaiheinen näyttely Laiturilla.  

Pyöräliikennesuunnitelmat 

Nordenkiöldinkadun ja Mechelininkadun tarkistettu pyörätiesuunnitelma hyväksyttiin 

kslk:ssa. Katusuunnittelu alkaa keväällä. 

Talvikunnossapito 

HKR:n valmistelema esitys parhaimman talvikunnossapitoluokituksen reiteistä on 

pyöräliikenteen osalta otettu uusintakäsittelyyn. Pyöräteiden kunnossapitoluokitus on 

pääsääntöisesti mukaillut katuverkon yleistä luokittelua, minkä vuoksi vähäisempien katujen 

varsilla olevia pyöräteitä ei ole tähän asti käsitelty yksittäisinä pääreitteinä. Tähän 

epäkohtaan pyritään löytämään ratkaisuja. 

Ulkomailta 

Martti Tulenheimon (ECF) terveiset tukholmasta: Tukholma aikoo nostaa reippaasti 

investointejaan pyöräilyyn. Vuosina 2012-2018 Tukholman on tarkoitus investoida 

infrastruktuuriin yhteensä miljardi kruunua eli noin sata miljoonaa euroa. Vuositasolla 

investoitaneen noin 16,5 miljoonaa euroa. 

Tukholman kaupunki perustaa maaliskuussa uuden pyöräilykoordinaattorin viran. Samaten 

maaliskuussa on tarkoitus julkaista Tukholman pitkään valmistelema pyöräilyn Masterplan. 

Siinä listataan ne hankkeet, joihin 2012-2018 investoitavat miljardi kruunua Tukholmassa 

kohdennetaan. 
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3. Määräraha pyöräkeskukseen ja muuhun edistämiseen 

Keskusteltiin pyöräkeskukseen ja muuhun pyöräilyn edistämiseen osoitettavan 500 000 €:n 

määrärahan käyttämisestä. Pyöräilyprojektin johtoryhmässä on linjattu, että määräraha 

osoitetaan sellaisiin edistämistoimiin, jotka eivät hoidu virastojen normaalin toiminnan ja 

siihen varatun budjetin puitteissa. Pyöräkeskuksen fyysisten puitteiden arvioidaan vievän 

määrärahasta noin puolet, ja toisen puolen tulevan tehokkaimmin hyödynnetyksi pyöräilyn 

edistämiseen kohdentamalla se markkinointiin, tiedotukseen ja yhteistyöhankkeisiin. Näiden 

hankkeiden kilpailuttamisessa tehdään yhteistyötä Liikkumisen ohjauksen hankehaun 

(Liikennevirasto/Motiva) ja Kestävän kulutuksen ja tuotannon KULTU-hankehaun 

(ympäristöministeriö) kanssa.  

Asiakohtaa käsiteltäessä Otso Kivekäs jääväsi itsensä, koska HePo on tehnyt ehdotuksen 

Liikkumisen ohjaus-hankehakuun.   

Keskustelun pohjana oli listaus (liitteenä) kaikista niistä yksittäisistä ehdotuksista, joita on 

eri osapuolilta kerätty ennen ja jälkeen edellisen kokouksen.  

Varmoja rahankäyttökohteita yksilöitiin tässä vaiheessa seuraavasti: 

 Pyöräkeskus     250 000 € 

 Laiturin pyöräilynäyttely    25 000 € 

 Videomateriaali (www-sivuille, näyttelyyn, Velocity-hakuun) 15 000 € 

 Velocity2015-haun muut kulut   15 000 € 

 Pyöräilykarttojen lisäpainos   50 000 € (?) 

 Polkupyörälaskuri Baanalle   20 000 € 

 Hyvä työpaikka pyöräillä-hanke   20 000 € 

 Cities for cycling -jäsenyys    2 000 € 

 

Helsingin kaupungin esittämä ehdotus Liikkumisen ohjauksen T&K -hankehakuun 

päätettiin yhdistää Helsingin Polkupyöräilijät ry:n tekemään Hyvä työpaikka pyöräillä-

hanke-ehdotukseen. Kaupunki on tältä osin Liikenneviraston isännöimän hankkeen 

osarahoittaja 20 000 eurolla.  

Uutena kampanja -ehdotuksena mainittiin "pyöräilyn katurata", jonka puitteissa voisi 

hallitusti edistää kaupunkimaisen pyöräilyn harjoittelemista ja siihen totuttautumista.    

Hankelistaa tarkennetaan juoksevasti.   
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4. Muut asiat 

Seuraava kokous varmistetaan myöhemmin. Vaihtoehtoina joko alkuperäinen 8.3. tai 7.3. 

klo 13.00. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.  
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Liite 

 Määräraha pyöräkeskukselle ja pyöräilyn edistämiselle - käyttötarpeita: 

 

A. Pyöräkeskus 

 

o Telineet, katokset, oheistarvikkeet, ylläpito, siirtely, opastus 

 

 

B. Pyöräteiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon edistäminen 

 

o Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman valmistelut 

 

Hankekokonaisuus koostuu kehittämissuunnitelman taustaselvityksistä ja niitä 

tukevien asiantuntija -työpajojen ja - auditointien järjestämisestä. Yksittäisten 

aihekokonaisuuksien käsittelyssä hyödynnetään ulkomaista osaamista. Tärkeitä 

kehittämisalueita ovat mm. pyöräliikenteen rakenteelliset järjestelyt, 

talvikunnossapito, opastus ja valo-ohjaus. 

  

Kehittämissuunnitelma on dokumentti, jossa esitetään pyöräliikenteen 

kehittämistavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen. Kehittämissuunnitelmassa 

voidaan käsitellä esim. pyöräliikenneverkkoa, kunnossapitoa, pysäköintiä, pp:n ja 

joukkoliikenteen yhdistämistä, markkinointia.  Suunnitelman tärkeimmän osan 

muodostaa yksittäisten kehittämishankkeiden listaus, priorisointi ja aikataulutus.  

 

Kokonaisuus koostuu  mm työpajoista ja auditoinneista sekä mahdollisista 

konsulttiselvityksistä. 

 

o Cities for cycling -jäsenyys (2000 € vuodelta 2012) 

 

C. Pyörien pysäköinnin järjestäminen 

 

o Näkyviä pyöräpysäköintiratkaisuja 

 

- Toteutetaan ilmeikkäitä pysäköintijärjestelyjä design -vuoden hengessä.  

- Uusia konsepteja: kaupungin järjestämä pyöräteline yrityksille kadun 

varteen teemalla "kymmenkertaista asiakaspysäköintipaikkasi" 

- Yleisten alueiden pyörätelineet? 

 

 

 

 

 

D. Markkinointi, tiedotus ja valistus  
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o Velo-City 2015 hakuun liittyvä esitysmateriaali 

 

 

o Pyöräilyoppaita, "factsheettejä" 

 

Kaupungin esitemateriaalin päivitys käsittää suunnittelua, painatusta ja jakelua.  

 

 

o Laiturin näyttely 

 

 

o Helsingin Pyöräilykartta ja Pääkaupunkiseudun Ulkoilukartta  

 

Uusi painos valmistuu tänä vuonna. Painatukseen ja perusjakeluun liittyvä 

rahoitus pitäisi periaatteessa mennä muista varoista, mutta näiden peruskulujen 

kattamisessa on aina jouduttu kerjuulinjalle yksityisten sponsorien ja muiden 

toimijoiden suhteen. Tarkoituksenmukaista olisi suunnata tässä käsiteltäviä 

edistämisvaroja johonkin eksklusiiviseen lisämausteeseen, esim. kartan 

kotijakeluun kaupungin työntekijöille ja/tai muille kohderyhmille.  

 

 

o Kampanjoita 

 

Aamiaiskampanja tai vastaava työmatkapyöräilijöille 

Pyöräilyn katurata 

 

o Kuva- ja esitysmateriaalin tuottaminen 

 

Kaupunki tarvitsee omissa julkaisuissaan ja tiedotteissaan kuva- ja 

videomateriaalia, jota on mahdollista saada hankkimalla käyttöoikeuksia 

kuvaajilta tai järjestämällä kuvauskilpailuja. 

  

 

o Polkupyörälaskuri 

 

Polkupyörälaskurit ovat näkyvää markkinointia ja palvelevat pyöräilijöiden 

lisäksi myös liikennetutkimuksen tarpeita.  

 

 

 

 

E. Yhteistyöhankkeet  

 

o pyöräily-ystävällinen työpaikka -hanke  
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o Suunnittelu/muotoilukilpailuja 

 

Erilaisia kilpailuja voidaan hyödyntää "ideatehtaina". 

 

o Pyöräpaja  

 

Yksityisen harjoittamaa toimintaa pyöräilyprojektin sanelemin tavoittein 

 

o Kaupunkipyöräilykoulutus  

 

HePo:n ja muiden yhteistyöosapuolten järjestämää toimintaa pyöräilyprojektin 

sanelemin tavoittein. 

 

o Pyöräilyopetusta koululaisille  

 

HePo:n ja muiden yhteistyöosapuolten (esim. Liikenneturva, Hgin 

liikenneturvallisuusyhdistys) järjestämää toimintaa pyöräilyprojektin sanelemin 

tavoittein. 

 

 

o Pyöräilevät koulubussit 

 

Pyöräilykuntien verkoston ja muiden yhteistyöosapuolten järjestämää toimintaa. 

 

 

o toimintamallin kehittäminen, jonka avulla kaupunginosan pyöräilyreittejä ja 

asiointiympäristöjä kehitetään 

 

Esimerkki:  

 

http://kaupunginosat.net/pohjoishaaga/index.php?option=com_content&task=blo

gcategory&id=114&Itemid=956 

 

http://kaupunginosat.net/pohjoishaaga/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=956
http://kaupunginosat.net/pohjoishaaga/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=956

