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1. Tilannekatsaus; viime kokouksen jälkeen tapahtunutta

 Kuluneen kevään ja kesän aikana tehdyt pp-laskennat osoittavat kasvua
aikaisempiin vuosiin nähden. Pyöräilyn lisäämistavoitteen vuoksi kehitystä
seurataan tiiviisti myös jatkossa.

 Kuluvan syksyn aikana on tehty kolme valtuustoaloitetta pyöräilyn
kehittämiseksi. Aloitteet koskevat:

- Kansainvälisen suunnittelukilpailun järjestämistä jostain
kantakaupungin pyörätiesuunnitelmasta

- pyöräkaistavaihtoehdon tutkimista vanhojen katujen
peruskorjauksen yhteydessä

- pyörätaskujen lisäämistä kaikkiin valo-ohjattuihin liittymiin, joissa
pyöräilijät liikkuvat ajoradalla.

 Vahalla ylioppilastalolla järjestetyssä Megapolis -tapahtumassa vieraili
tanskalainen pyöräilykulttuurin sanansaattaja Mikael Colville Andersen.
Tapahtuman esitysmateriaali on nähtävillä osoitteessa
http://megapolis2025.org/

 Helsingin Sanomat julkaisi viikolla 38 jutun seudun tärkeimmistä
liikennehankkeista. Mette huomautti, että HS:n julkaisemalta listalta oli
jätetty pois pienet liikennehankkeet - joihin lukeutuu mm. kaikki pyöräilyn
edistämishankkeet - vaikka HSL on priorisoinut ne hankelistan kärkeen.

http://megapolis2025.org/


2. Keskustelua kantakaupungin pyörätieverkon kehittämisperiaatteista

Marek esitti näkemyksiä kantakaupungin pyörätieverkon kehittämisperiaatteista.
Esiin nostettuja kysymyksiä ja tavoitteita olivat:

 Pyöräilyverkon määritelmä: Pyöräilyverkon tulisi käsittää erilliset
pyörätiet sekä kadut ja tiet, joilla pyöräily on sallittu, ts. kaikki reitit ja
yhteydet, joilla pyöräliikennettä esiintyy.

 pyöräteiden tarve suhteessa kadun luonteeseen: Suomessa ja
Helsingissä on muihin pohjoismaihin verrattuna lipsuttu yleisestä
ohjeesta, jonka mukaan pyöräteitä ei pääsääntöisesti rakenneta
muille kuin vilkasliikenteisille pää- ja kokoojakaduille. Jatkossa on
syytä painottaa, että jaettu tila moottoriajoneuvoliikenteen kanssa
on pääsääntöisesti paras ratkaisu hiljaisilla tonttikaduilla.

 pääpyörätieverkon suunnitteluperiaatteet: pyöräliikenteen
pääyhteyksiä suunnitellessa tulee painottaa kiertoteiden välttämistä,
sujuvuutta, jatkuvuutta ja tarpeellista erottelua jk:sta (jalankulun
laatutekijä). Keskustan kävelykatujen ei tule kuulua pyöräilyn
pääverkkoon (periaate hyväksytty kslk:ssa 1999).

3. Suunnitteluohjeet (case Mannerheimintie)

Ksv:n valmistelemat pyöräliikenteen suunnitteluohjeet valmistuvat olennaisilta osiltaan
loka-marraskuussa. Tällöin päivittyvät mm. yleiset pyöräilyverkon kehittämisperiaatteet,
suuntaviivat yksi- ja kaksisuuntaisten järjestelyiden valitsemiselle sekä
yksityiskohtaiset periaatteet liittymäjärjestelyjen suunnittelulle, liikennemerkkien
sijoittelulle ynnä muulle. Ohjeet palvelevat ensi alkuun kantakaupungin kehitystarpeita
ja pohjautuvat kslk:n vuonna 1999 hyväksymiin kantakaupungin pyöräteiden
suunnittelu- ja rakenneperiaatteisiin. Ohjeiden rinnalla valmistuu esitys kantakaupungin
tavoitteellisesta pyöräverkosta.

Uusien ohjeiden myötä tullaan erityisesti kantakaupungin alueella suosimaan
yksisuuntaisia pyöräteitä ja ajoradan yhteyteen maalattavia pyöräkaistoja.
Yksisuuntaiset pyöräväylät mahdollistavat toimivammat liittymäjärjestelyt niin pyöräilyn
kuin jalankulunkin kannalta. Hyötyjen ulosmittaaminen edellyttää kuitenkin uudistusta
rakenteelliseen suunnitteluun.

Pyöräteiden suunnittelussa on n. vuoden ajan eletty "siirtymäkautta" vanhojen ja
uusien suunnittelukäytäntöjen välillä, mikä on johtanut ajoittaisiin ristiriitoihin
liikennesuunnitelmien ja katusuunnitelmien välillä. Samalla on noussut esille muita
ongelmia, jotka liittyvät virastojen ja toimistojen välisen yhteistyön puutteisiin.
Suunnittelu on tavanomaisesti ollut ns. sektorisuunnittelua, ts. kaikkia olemassa olevia
muuttujia ja näkökulmia ei ole käsitelty suunnittelun yhteydessä.



Case Mannerheimintie

Esimerkkitapauksena käsiteltiin Mannerheimintien pyörätiejärjestelyjä välillä Pohjoinen
Esplanadi-Aleksanterinkatu. Liikenne- ja katusuunnitelmien vertailussa nostettiin esille
puutteita, jotka syntyvät katusuunnittelun aikana.

Mannerheimintien pyörätiesuunnitelma on liikennesuunnitteluosastolla toteutettu
uusien suuntaviivojen mukaisesti. Tämä näkyy erityisesti liittymien rakenteellisissa
ratkaisuissa, joissa pyörätie on laskettu ajoradan tasolle ennen lähestyvää suojatietä.
Liikennesuunnitelmassa pyörätie on laskettu ajoradan tasoon saumattomasti ilman
reunakiviä, mutta katusuunnitelmassa reunakivi on lisätty takaisin kaupunkikuvallisiin
tavoitteisiin vedoten. Kaupunkikuvalliset seikat on kuitenkin jo aikaisemmin käsitelty
liikennesuunnitelman yhteydessä.  Liikennesuunnitteluosastoa ei ole konsultoitu
muutosten suhteen.

Toinen esille noussut ongelma on, että liikennesuunnitelma on tehty kantakartasta
saatujen lähtötietojen perusteella, jotka vastaavat todellisia mittoja vain suuntaa
antavasti. Tässä tapauksessa pyörätien leveys on katusuunnitelmassa tarkentunut
aiottua pienemmäksi, jonka vuoksi ratkaisun tarkistaminen olisi tarpeen. Jatkossa tulisi
nykyistä paremmin varmistaa jatkuva dialogi liikennesuunnittelun ja katusuunnittelun
välillä, jotta mahdolliset korjaukset voidaan tehdä juoksevasti suunnittelun aikana.

4. Johtoryhmälle esiteltäviä asioita

a. projektin keskeiset tehtävät
b. alustava aikataulu
c. lainsäädännön muutostarpeet

Asiat viedään johtoryhmän kokoukseen 2.11.2010.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous 11.11 klo 9.00 kslk Sali (ksv)


