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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä  
12.1.2012 
Ksv 
 
Paikalla: 

Leena Silfverberg Ksv Pj 

Marek Salermo Ksv Siht 

Niko Palo  Ksv 

Mikko Uro  Ksv 

Ville Alatyppö  HKR 

Peppi Sala-Sorsimo  HKR 

Kimmo Raineva  LIV 

Mette Granberg HSL 

Otso Kivekäs  HePo 

 

1. Tilannekatsaus 

 Mette: HSL on aloittanut Helsingin seudun pääpyöräilyverkon määrittelytyön, jossa 

tuotetaan tavoiteverkko vuodelle 2020 sekä vuoden 2016 loppuun asti ulottuva 

kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttamisohjelma. Kaupungin edustajina mukana ovat 

Palo ja Salermo. 

 Mikko: pyöräilyprojektin alustava viestintäsuunnitelma 2012 on välitetty ryhmäläisten 

kommentoitavaksi. 

 Peppi: tarjouspyynnöt Mechelininkadun pyöräliikennejärjestelyjä koskevasta 

katusuunnittelusta lähtevät lähiaikoina. Suunnittelu aloitetaan keväällä.  

 Kimmo: Ulkoilukartan uusi painos julkaistaan 2.5.2012. Ksv:n alaisuudesta Liv:lle 

siirtyneet kotiseutureitit ovat niin ikään saamassa tuoretta ilmettä. Karttasovelluksien 

kehittämisessä edistetään mobiilikäyttöä. 

 Ville kertoi väliaikaisesta siirrostaan uusiin tehtäviin HKR:n ohjelmointitoimiston 

päälliköksi (Onnea tässä tehtävässä!).  

 Otso: Ensilumet ovat tuoneet pyöräteille lumikinoksia. Otso kehotti antamaan tällaisista 

kunnossapitovirheistä palautetta HKR:lle ja hänelle itselleen tilanteen seuraamista varten. 

 Niko: Mechelininkatua koskeva pyöräliikennesuunnitelma menee kslk:aan 24.1.2012. 

Suunnittelupöydällä on viime aikoina ollut mm. Mannerheimintietä, Topeliuksenkatua ja 

Runeberginkatua koskevia järjestelyjä.  

 Leena: Velo-City konferenssin järjestelyjä suunnitteleva työryhmä on perusteilla. Kimmo 

ja Mikko liittyvät mukaan työryhmään.  
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2. Pyöräilyn brändi 

 

Pyöräkeskus 

Leena esitteli pyöräkeskuksen viimeisimmän tilanteen. Keskukseen liittyvät toiminnot 

(polkupyörien vuokraus, info, palvelut ja pysäköinti) sijoittuvat Kampin suutarin ja Laiturin 

yhteyteen ja läheisyyteen. Konsultin (WSP) ideoimat kaksikerroksiset pyörätelineet saavat 

läpinäkyvän katon ja seinustat. Suunnitelmat ovat tältä osin saaneet hyväksynnän 

kaupunkikuvaneuvottelukunnalta. Järjestelyt edellyttävät toimenpidelupaa 

rakennusvalvontavirastolta sekä maanvuokrasopimusta HKR:n kanssa. Toimintaa tulee 

pyörittämään Hannu Heiskanen.  

Pyöräkeskukseen liittyvästä tiedottamisesta vastaa oman toimintansa puitteissa Ksv/Helsingin 

kaupunki. Todettiin samalla, että olisi luontevaa antaa markkinointivastuuta myös HSL:lle. 

Laiturin näyttely 

Laiturille puuhataan pyöräilyaiheista näyttelyä kesä-elokuulle (12.6. - 4.8.). Näyttelyyn on 

suunniteltu kantakaupungissa pyöräilevien ihmisten tarinoita posterimuodossa esitettäväksi. 

Tämän lisäksi on esitetty mm. pyöräilynopeudesta kertovaa polkupyöräsimulaattoria ja muuta 

toiminnallista virikettä. Arto Sivonen /mainostoimisto Måndag on ilmoittanut valmiutensa 

koordinoida näyttelyä.  

Baana 

Todettin, että Baanan avajaiset tulisi koordinoida ja samalla varmistaa pyöräily-yhteys 

Laiturille/pyöräkeskukselle. 

Yleinen Brändäys 

Keskusteltiin pyöräilyn brändäyksestä yleisellä tasolla. WSP on tehnyt oman ehdotelman 

kokonaisvaltaisesta brändäyksestä, mikä kuitenkin todettiin varsin laajaksi ja vaikeasti haltuun 

otettavaksi kokonaisuudeksi. Brändäyksen pohjaksi peräänkuulutettiin tietoa siitä, mitä brändillä 

tavoitellaan, mitä sillä halutaan kertoa ja ketkä muodostavat kohderyhmän. Katsottiin toistaiseksi 

aiheelliseksi rajata WSP:n brändityö pyöräkeskukseen ja pyörätelineisiin. 

3. Suunnitteluohje 

Ohje täydentyy pala palalta. Ohjeeseen tulevat verkkotason ohjeet ja linjaosuuksien ratkaisut ovat 

pitkälti jo valmiina. Sovittiin, että Marek ja Niko alkavat pian käymään yksityiskohtia läpi HKR:n 

kanssa, ensin Pepin ja Villen, sitten yleisemmin mm. esteettömyysvastaavien kanssa. Ohjeesta ja 

siihen liittyvistä periaatteista järjestetään KSV:ssa keskustelutilaisuus helmikuun aikana.    
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Luonnos kantakaupungin tavoiteverkosta sovittiin vietäväksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan 

tiedoksi viimeistään suunnitteluohjeen yhteydessä keväällä. HKR pidetään ajan tasalla tilanteesta. 

Tämän asian yhteydessä keskusteltiin myös vuorovaikutuksesta ja sen toteuttamisesta. Sovittiin, 

että kaupungin julkaisemattomat suunnitteludokumentit saa ulkopuolisten toimesta laittaa yleisesti 

nähtäville, mikäli ne on osapuolten kesken sovittu julkisiksi.  

Seuraavan kokouksen asialistalle sovittiin sisällytettäväksi kohta vuorovaikutus suunnittelussa. 

4. Määräraha pyöräkeskukselle ja pyöräilyn edistämiselle  

Kaupungin johdon momentille on varattu 500 000 euron määräraha Pyöräkeskukselle ja muille 

pyöräilyn edistämistoimille. Vary erittelee määrärahan käyttökohteet ja esittää asian 

kaupunginhallituksen päätettäväksi. Lopullista esitystä viimeistellään vary:n kokouksessa 

helmikuussa.  

Esitettävät edistämistoimet ja rahankäyttökohteet listataan ja priorisoidaan vary:n jäsenten 

pisteytyksen mukaisesti.     

Esitettyjä rahankäyttökohteita (12.1) :  

 Pyöräilyn edistämistä tukevat selvitys- ja kehittämishankkeet 

- Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 

- Talvikunnossapidon kehittäminen 

- Terveysvaikutusten arviointi 

- Asiantuntija -työpajat 

- Suunnittelutyökalujen kehittäminen 

- Pyöräiltävyysindeksin määrittely 

- ym. 

 

 Markkinointi ja tiedotus 

- Ulkoilukartta 

- Palkitsemiset (esim itäkeskuksen Prisma ppp) 

- Kampanjoita (esim. aamiaiskampanja työmatkapyöräilijöille) 

- Kuvapankki 

- Fillarikanava 

- Seminaarit, tapahtumat 

- Pyöräilyoppaita ja "factsheettejä" 

- ym. 

 

 Pienet infrastruktuurihankkeet 

- pyörätelineitä 

- Pyöräpysäköintiä massatapahtumiin 

- ym. 
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 Kansalaissektorin projektit  

- Pyöräpaja 

- Kaupunkipyöräilykoulutus 

- Pyöräilyopetusta koululaisille 

- ym. 

 

5. Valmisteluryhmän opintomatka 

Opintomatkakohteiksi valikoitui kaksi vaihtoehtoa: 

a) Roskilde, Tanska 8.-9.5.2012 

Roskildessa on Dansk Cyklist Forbund:in järjestämä kaksipäiväinen pyöräilysminaari. 

Sisältöä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta oletettavaa on, että seminaarikieli on Tanska.  

b) Tukholma, erikseen sovittava ajankohta. 

 

6. Muut asiat 

Seuraava kokous on 9. helmikuuta klo 13.00 kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuoneessa. 

 

 

 

 

 

 


