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Pyöräilyprojektin valmisteluryhmän kokousmuistio
16.12.2010 KSV

Läsnä:
Leena Silfverberg pj.
Marek Salermo (siht.)
Penelope Sala-Sorsimo
Mikko Uro
Mette Granberg
Kimmo Raineva
Niko Palo siht.
Saana Tikkanen (Aaltoyliopisto)

Poissa:
Ville Alatyppö

1. Pyöräreittien laatukartoitus (HKR-projekti)
HKR on teettänyt Helsingin polkupyöräilijöillä pyöräteiden kuntokartoituksen, jonka odotetaan
valmistuvan vuodenvaihteen tienoilla. Havaintoja tehtiin yhteensä noin 550. Havainnot koskevat
pääosin pyöräteiden ylläpitoa sekä katujen rakenteellista ja liikenteellistä suunnittelua. Sala-
Sorsimo ja Salermo esittelivät kuntokartoituksesta toistaiseksi saatuja havaintoja.

Ylläpitoa koskevia yleisiä havaintoja

– Päällystyskohteet (kuopat, halkeamat ym.)
– Maalaukset, erityisesti pyörätien jatkeet.

- Todettiin, että pyöräteiden jatkeiden merkintä eroaa hämmästyttävän usein
liikennesuunnitelmassa osoitetusta (puutteellinen, puuttuu kokonaan, väärässä
paikassa)

– Epästabiilit luiskat ja väylien reuna-alueet
– Kohollaan olevat kaivot, kuivatusongelmat
– Siltojen liityntäsaumat
– Näkemäpuutteet (lähinnä kasvillisuudesta aiheutuvat)

Liikenne-/rakenteellista suunnittelua koskevia yleisiä havaintoja

- Pysäkkikatokset hankalasti sijoitettuja
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- todettiin, että pysäkkikatoksen takaa kulkeva pyörätie on usein toimiva ratkaisu, mutta sitä ei
voi yleistää. Nykyisissä tyyppipiirustuksissa ja käytännön toteutuksissa ei huomioida
näkemäkriteereitä ollenkaan.

- Olisiko realistista saada läpinäkyviä pysäkkejä ja sijoittaa mainos uudella tavalla, joko väylän
suuntaisesti tai pysäkin jälkeen erillisenä mainoksena?

- Miten kontrolloida pysäkkikatoksen sijoittamisen suunnittelua siten, että myös
turvallisuusnäkökulma (jalankulkijan ja pyöräilijän konfliktit) sekä pyöräilijän tarpeet otetaan
tarpeeksi hyvin huomioon?

- Myös "pyörätie pysäkin edessä" -vaihtoehdossa tapahtuu konflikteja, mutta tällöin kyytiin
nousualue on perinteisesti puuttunut.

- Liittymäjärjestelyt (ajolinjat, reunakivet ja keskikorokkeet)
- Suraku -kivet: Seuraava kokous esteettömyysasiantuntijoiden kanssa järjestetään

tammikuussa
- Pylväät ja muut esteet väylällä

- Pylväiden sijoittamisperusteita ei huomioida suunnitteluvaiheessa tarpeeksi hyvin.
- Ratkaisuna pääpyöräteilläkin ollut usein pp 2m + jk 2m, johon pyörätien puolelle

asetetaan tolpat. 2m tolppien kanssa ei kuitenkaan todellisuudessa ole riittävä tila
kaksisuuntaiseen pyöräilyyn, vaan tilaa kaapataan jalankulkijan puolelta.

- Opastus
- Valaistus

Käsitellyistä puutteista/virheistä monet ovat luonteeltaan systemaattisia. Asioiden korjaaminen
edellyttää hallintokuntien yhteistä paneutumista.

2. Pyöräliikenteen suunnitteluohje

Salermo esitteli pyöräliikenteen suunnitteluohjeistuksen tämän hetken sisällön. Ohjeistuksen
ensimmäinen versio saataisiin näillä näkymin valmiiksi alkukeväästä. Ohje tulee kehittymään ajan
myötä, mutta ensimmäinen vaihe sisältää lähinnä sanallisia ja kuvallisia ohjeita sekä mitoituksia
erilaisiin pyöräliikenteen suunnitteluratkaisuihin.  Ohjeistus sisältää vain suomen lainsäädännön
mahdollistamia ratkaisuja. Lakimuutosten myötä voidaan ohjetta myöhemmässä vaiheessa
täydentää.

– Todettiin, että ohjeistus on osa mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa pyöräilyn
kokonaissuunnitelmaa, joka sisältäisi pyöräliikenteen suunnittelua ja strategiaa laajemmin.
Kokonaissuunnitelma olisi toimenpideohjelma, joka sisältäisi mm. tärkeimmät
pyörätiehankkeet, viestinnän, pysäköinnin, opastuksen, jne. Päätettiin keskustella seuraavassa
kokouksessa mahdollisen kokonaissuunnitelman sisällöstä.

– Suunnitteluohjeet tulee keskusteluttaa ennen julkaisua.
– Asemakaavaan täytyisi saada velvoite, jonka myötä joudutaan ottamaan huomioon ohjeistus.
– Rakennusvirasto joutunee jonkin verran varautumaan uusiin käytäntöihin uuden

suunnitteluohjeistuksen myötä. Tämä kuitenkin tarkentuu ohjeistuksen kehittymisen myötä.
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3. Talvihoito

Alkutalvi on ollut vaikea ja korostanut pyöräväylien ylläpidon ongelmia.
Kehittämismahdollisuuksista ym. todettiin seuraavaa:

– Pyöräteiden kunnossapitoa pitää kehittää strategisella tasolla.
– Voisiko HKR:llä olla tärkeimmille pyöräreiteille oma kalusto, joka hoitaisi reittiperusteisesti

pyöräteitä.
– Reittipohjaiselle auraussuunnitelmalle ei ole teoriassa estettä, mutta niin ei ole totuttu

tekemään.
– Hoitoluokitusten ongelma: Pyöräilyn pääreiteillä on useita eri hoitoluokituksia. Minkäänlaista

korrelaatiota ei ole pyöräilyn pääverkon ja hoitoluokkien välillä.
– Kun määrärahaa ei tule lisää niin ei tule muutoksiakaan, tuntuu olevan nykyinen kanta.

Kunnossapidon tarpeista ja edellytyksistä jatketaan keskustelua (HKR-Ksv) ja laaditaan ehdotus
johtoryhmään vietäväksi.

4. Pyöräkeskus: Saana Tikkanen

Saana Tikkanen (Aaltoyliopisto) tekee Ksv:n liikennesuunnitteluosaston ohjauksessa
pyöräkeskusta käsittelevää  kandidaatintyötä. Kommentteja:

– Laaja liikennetutkimus: pyöräilijät ovat valmiita maksamaan pysäköinnistään jopa
hanakammin kuin autoilijat(??)

– Keskuksessa voisi olla myös pyöräilijöiden koulutus- ja asennekasvatustoimintaa.
– Turistit ovat potentiaalisia asiakkaita. Retket ovat toivottuja myös helsinkiläisten keskuudessa.
– Myös verkostoitumisen kannalta oleellinen paikka
– Rautatientorin luistelukahvila voisi toimia väliaikaisena vaihtoehtona
– Miten päin keskuksissa matkat suuntautuvat; junalla keskustaan ja pyörällä keskustassa vai

pyörällä junalle ja junalla johonkin?
– Myös asiakaslähtöisyys pitäisi olla kyselyn kohteena, eli tulisi haastatella tavallisia

kaupunkilaisia.
– Kuka olisi pyöräkeskuksen toteuttajataho
– Viime kierroksella kaupunki olisi ollut toteuttaja
– Nyt saattaisi olla toisin
– Yhteystieto: saana.tikkanen@aalto.fi

mailto:saana.tikkanen@aalto.fi
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5. Muita asioita

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksen julkistamiseen liittyen järjestetään kaupunkisuunnittelumessut. Laiturilla
esitellään kaupunkisuunnittelun projekteja viikon ajan huhtikuun alussa. Pyöräilyprojekti on
mukana toiminnassa.

Viestintä

– Pyöräilyn tiedottaminen tulisi olla kaupungin sivuilla, josta löytyisi linkkejä pyöräilyn muille
sivustoille.

– Keskustelupalstoilla halutaan keskitettyä sivustoa , ei hajautettu hkr ksv jne
– Ksv:n nykyisten sivujen päivitys lienee jatkossa se kanava missä tietoa jaetaan ja linkitetään

eteenpäin.
– hel.fi/pyoraily

6. Seuraava kokous

Tammikuun puolessavälissä. Aiheina alustavasti:
– pyöräilyn kokonaissuunnitelma; mitä se voisi sisältää?
– markkinointi
– talvihoito
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