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Paikalla:

 Leena Silfverberg, ksv pj.
 Marek Salermo, ksv siht.
 Ville Alatyppö, hkr
 Mette Granberg, hsl
 Niko Palo, ksv
 Kimmo Raineva, liv
 Peppi Sala-Sorsimo, hkr

Ryhmän ulkopuolelta:

 Mikko Uro, ksv (viestintä)
 Suvi Lahti, HSL (viestintä)

1. Tilannekatsaus

- Kaupungin johtajisto hyväksyi 10.11. pyöräilyprojektin johtoryhmän kokoonpanolla

apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, puheenjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen
talousarviopäällikkö Tuula Saxholm, Taske
kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen, HKR
asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos, KSV
Liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen, KSV

- HKR:ssa teemakokous lokakuussa, jossa keskustelua mm. vuorovaikutuksesta ja
yhteistyöstä Ksv:n kanssa. Tilaisuudessa korostettiin tarvetta aikaistaa yhteistyötä
yksittäisten liikennesuunnitelmien kohdalla ja saada liikenteen ohjauskuvat käyttöön
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pyöräliikenteen suunnitteluun kohdistuneet
muutokset ovat jossain määrin tuottaneet hankaluuksia, mutta pyrkimyksenä on
saada uudet periaatteet käyttöön nopeassa tahdissa.

- Nordenskiöldinkadun katusuunnittelu on lähtemässä käyntiin.

- HKR toteuttaa alkavan talven aikana kokeilun pyöräteiden talvikunnossapidon
järjestämisestä. Lyhyellä koepätkällä vertaillaan aurausta ilman hiekoitusta sekä
aurausta yhdistettynä suolaukseen. Koejärjestelyistä teetetään Aalto yliopiston
kandityö.

- HSL:n vetämä jalankulun ja pyöräilyn seurantaryhmä kokoontui ensimmäiseen
kokoukseensa 29.10.2010.  Ryhmässä on edustettuna Helsingin seudun kunnat,



LVM, YM, liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus ja Itä-Uudenmaan liitto.
Seurantaryhmä korvaa entisen YTV:n kevyen liikenteen työryhmän.

2. Viestit johtoryhmän kokouksesta

Puheenjohtaja välitti keskeiset viestit johtorymän kokouksesta 2.11.2010.

3. Pyöräilyprojektin viestintä

Miten pyöräily näkyy organisaationne viestinnässä?

HSL:
Pyöräily on voimakkaimmin esillä pyöräilyn ja jalankulun reittioppaassa, jota on
markkinoitu tiedotteilla ja banderolleilla. Pyöräilyn osuus markkinointibudjetista on
n. 2 %. Organisaation sisällä on järjestetty pyöräilytilaisuuksia (esim.
pyöräilyaamiainen).  Lisäksi pyöräily on ollut esillä kuntayhtymän nettisivuilla
esitettävässä kauden kysymyksessä, jossa kesällä tiedusteltiin tehokkaimpia
tapoja pyöräilyn lisäämiseksi.

Vuoden 2011 suunnitelmissa on jatkaa reittioppaan markkinointia sekä tuoda
pyöräilyä esille kevään Sport Expo -messuilla ja autottomana päivänä.

HKR:
Alkuvuodesta 2010 alkaneen talvipyöräilyprojektin etenemisestä on tiedotettu
viestimille. Jatkossa voisi mahdollisesti tiedottaa esim. uusista pyöräteistä tai
päällysteistä. Muilta osin ulkoisen viestinnän tarvetta ei juuri ole. Sisäistä
viestintää tulisi sen sijaan kehittää ja pyöräilyä tuoda vahvemmin sisään omaan
toimintaan, jossa pyöräilyn asema on toistaiseksi hyvin marginaalinen.

Ksv:
Viraston kuluvan vuoden viestintä on pyöräilyn osalta rajoittunut yksittäisten
pyörätiehankkeiden (Mechelininkatu, Nordenskiöldinkatu) tiedottamiseen sekä
kahden pyöräilyseminaarin järjestelyihin. Kokonaisuudessaan tiedottaminen on
ollut pientä. Viraston nettisivuilla oleva pyöräilyosio on vanhentunut, mutta saa
jatkossa uutta ilmettä kaupungin nettisivujen uudistuessa.

Liv:
Liikuntavirasto markkinoi pyöräilyä virkistyspainotteisesti ulkoilukartan avulla.
Sähköisessä kartassa tullaan jatkossa markkinoimaan mm. pyöräiltäviä
kotiseutupolkuja.

Fillarikanava

Fillarikanava, sosiaalisena mediana kokeiluun otettu palautejärjestelmä, on
kerännyt tuhansittain palautetta ja kommentteja pyörätiejärjestelyistä.
Fillarikanavan käyttö ja siitä saatavaan palautteeseen vastaaminen on



nykyjärjestelyillä osoittautunut hankalaksi vähäisten resurssien vuoksi.
Palautejärjestelmänä sillä on edellytykset toimia oivana markkinointivälineenä ja
hyödyllisenä työkaluna, mutta toimivan vuorovaikutteisuuden puuttuessa palvelun
hyödyt menetetään. Fillarikanavan jatko edellyttää moderointia ja yhdistämistä
muihin olemassa oleviin palautejärjestelmiin (esim. HKR:n sähköinen
asiakspalvelujärjestelmä).

Pyöräilyn nettisivut

Todettiin, että pyöräilyasiat ovat tänä päivänä hyvin hajallaan netissä.
Jatkossa olisi kysyntää tiedon kokoavalle pääsivulle, joka antaisi ilmeen
kaupungin pyöräliikenteelle ja jossa pyöräilyasiaa käsiteltäisiin yli virastorajojen.
Tämän kaltainen sivu voisi rakentua kaupungin sivuille tai olla ulkopuolisen
ylläpitämä.

Tapahtumat

Pyöräilyn tapahtumaluontoinen markkinointi on viime vuosina painottunut kevään
pyöräilyviikon ja syksyn autottoman päivän tapahtumiin Narinkkatorilla. Lisäksi
Ksv on yhteistyössä Pyöräilykuntien Verkoston, Liv:n ja HSL:n kanssa
osallistunut vuotuiseen Sport Expo -tapahtumaan. Ulkoilmatapahtumat eivät ole
perinteisesti olleet yleisömenestyksiä ja niiden tulevaisuutta olisi tarpeen pohtia.

Uutena markkinointi-ideana esitettiin suuriin massatapahtumiin suunnattua
polkupyöräparkkia. Kyseessä voisi olla tuotteistettu palvelu, joka olisi
tapahtumajärjestäjän tilattavissa maksua vastaan. Ajatusta päätettiin viedä
eteenpäin tapahtumayksikön Saila Macherille.

Design-vuodelle 2012 esitettiin ajatusta merenrantojen mattolaitureita kiertävästä
elämysreitistä.

Ksv ja pyöräilykuntien verkosto jatkavat tunnusteluja mittavan Velo-City
konferenssin isännöimisestä Helsingissä 2015-2016 paikkeilla.

Muuta

Todettiin, että pyöräilyprojekti tarvitsee viestintäsuunnitelman. Ksv ryhtyy
kehittelemään asiaa.

4. Muut Asiat

Seuraava kokous pidetään 16.12. klo 9.00 Ksv:n lautakuntasalissa. Aiheena
polkupyörien pysäköinti ja suunnitteluohjeet.

Tampereen teknillisen yliopiston PYKÄLÄ-projektin palauteseminaari pidetään Ksv:n
auditoriossa 16.2.2011.


