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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä

Aika: 10.11.2011 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:

Roy Koto HKR
Otso Kivekäs HePo
Mari Siikonen WSP
Pia Salmi WSP

1. Pyöräkeskus

Mari Siikonen, Pia Salmi ja Riikka Kallio (WSP) jatkavat pyöräkeskuksen kehittämistä
KSV/L:n toimeksiannosta. Heillä on meneillään myös polkupyörien säilytyskalusteet- pro-
jekti  HKL:n tilaamana. Pidettiin järkevänä hyödyntää siinä kehitettäviä katosmalleja myös
pyöräkeskuksessa. Molemmissa projekteissa on tärkeää saada selkeyttä pyöräilyn brän-
diin - Tiina Koivusalon työn käynnistäminen todettiin mielekkääksi pienenä osana WSP:n
pyöräkeskustoimeksiantoa. Kokouksessa esiteltiin mm. luonnos uudesta pyörätelineestä
mallia "Kulma" sekä havainnekuva lukittavasta pyöräkatoksesta, jossa pyörät säilytetään
kahdessa tasossa.

Pyöräkeskus-hankkeessa laaditaan suunnitelma keskuksen fyysisiksi puitteiksi ja selkey-
tetään eri toimijoiden rooleja niin, että toimintamalli voidaan esitellä pyöräilyprojektin joh-
toryhmälle 1.12.2011.

2. Velocity-konferenssi Helsinkiin?

Helsinki aikoo hakea vuoden 2015 Velocity-konferenssin isännyyttä. Hakuaika käynnistyy
keväällä 2012, jolloin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto ja Suomen Ra-
kennusinsinöörien liitto (RIL) ovat varautuneet laatimaan Helsingin hakemusta. Konfe-
renssipaikaksi on valikoitunut Finlandia-talo, minkä vuoksi kaupungin on tärkeää toteut-
taa ajoissa mm. Mannerheimintien pyörätiet ja pyöräkeskus. Todettiin myös, että Helsin-
gin on syytä olla hyvin esillä vuoden 2012 Velocity-konferenssissa Vancouverissa.
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3. Ajankohtaista suunnittelussa ja rakentamisessa

Otso Kivekäs mainitsi, että kaupunginvaltuustossa päätetään todennäköisesti myöntää
500 000 € pyöräilyn edistämisrahaa, jonka käyttö koordinoitaisiin pyöräilyprojektissa*.
Summa on varattu kaupunginjohdon momentille nimikkeellä "pyöräkeskus". Investointi-
puolella on budjetoitu vuodelle 2012 jalankulun ja pyöräilyn väyliin 3, 04 miljoonaa sekä
eritasoihin 1,98 miljoonaa euroa.

Mette Granberg esitteli lokakuussa käynnistyneen Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja
pyöräilyn laatukäytävien laadinnan sisältöä. Työssä määritellään Helsingin seudun 14
kuntaa kattava pääpyöräilyverkko ja pyöräilyn laatukäytävät. Työ valmistuu kesäkuussa
2012.

Leena Silfverberg esitteli pyöräilyprojektin tulevia hankkeita. Uusina hankkeina kaupunki-
suunnitteluviraston toimintasuunnitelmassa on pyöräilyn säteittäiset laatukäytävät sekä
pyöräilyprojektin toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2013-2016.

Penelope Sala-Sorsimo mainitsi ajankohtaisista asioista muun muassa, että Mechelinin-
kadun pyörätie suunnitellaan vuonna 2012 ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2013.
Nordenskiöldinkadun rakentaminen alkaa vuonna 2012.

Mannerheimintien pyörätiesuunnitelmaa valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsiteltäväksi joulukuussa. Penelope Sala-Sorsimo välitti HKR:ssa esiin tulleen ehdotuk-
sen mahdollisuudesta suunnitella Mannerheimintie saneerattavaksi koko poikkileikkauk-
seltaan. Todettiin, että HKR:lta tarvitaan arvio ehdotuksen hyödyistä ja haitoista - jos laa-
jemmalla saneerauksella saadaan merkittäviä hyötyjä, ehdotus voidaan viedä pyöräily-
projektin johtoryhmälle. Mannerheimintien pyöräteiden toteuttaminen ennen vuotta 2015
ei kuitenkaan saa vaarantua.

4. Viestintä

Mikko Uro kertoi, että aktiivista tiedottamista pyöräilyhankkeista jatketaan edelleen KSV:n
verkkosivuilla. Myös pyöräkeskus tulee saamaan paljon huomiota viestinnässä. Kesällä
2012 järjestetään pyöräkeskuksen yhteydessä myös pyöräilyaiheinen näyttely.

5. Muut asiat

Keskusteltiin yleisesti pyöräilyn kehittämisestä, markkinoimisesta ja brändäyksestä, jois-
sa voitaisiin hyödyntää kaupungin budjetissa pyöräilyn edistämiseen varattua määrära-
haa. Ehdotettiin muun muassa selvitystä pyöräteiden talvikunnossapidon kustannuksista
(Penelope Sala-Sorsimo), työmatkapyöräilykampanjaa (Kimmo Raineva) sekä konsultti-
kilpailun järjestämistä koskien jonkin merkittävän pyörätiehankeen suunnittelua (Niko Pa-
lo). Useiden pyöräilyä edistävien kaupunkien tapaan Helsinki voisi myös järjestää oman
näköisensä pyöräilyä edistävän kampanjan, josta voitaisiin järjestää ideakilpailu, jonka
voittajaehdotus palkittaisiin ja kampanja toteutettaisiin mainonnan ja markkinoinnin am-
mattilaisvoimin (Niko Palo). Otso Kivekäs mainitsi, että ideoita pyöräilyn edistämisrahan
käytölle tulisi tiedustella myös kaupunkilaisilta esimerkiksi Kaupunkifillari -internetsivuston
kautta.

Valmisteluryhmän seuraava kokous torstaina 8.12.2011 klo 14 KSV:n Laiturilla.

* Hyväksyttiin 16.11.2011 kaupunginvaltuuston kokouksessa


