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1. Tukholman opintomatkan yhteenveto 

Tukholmaan suuntautunut opintomatka sisälsi vajaan kahden tunnin mittaisen 

pyöräkierroksen kaupunkipyörillä sekä vierailun SWECOn pääkonttorille, jossa 

Tukholman "trafikkontoretissa" aiemmin vaikuttanut Krister Isaksson esitteli 

pyöräilyn edistämistoimia Tukholmassa.  

Kaupunkipyöräjärjestelmä todettiin erittäin toimivaksi; pyörät olivat korkeatasoisia ja 

niiden käyttöönotto oli nopeaa ja vaivatonta. Tukholman yksisuuntaiset 

pyöräliikennejärjestelyt toimivat moitteettomasti ja tarjosivat hyvät olosuhteet 

vilkkailla pääkaduilla. Isaksson antoi kattavan kuvan Tukholman edistämistoimista ja 

valotti kehittämistyön taustoja kaikkine hankaluuksineen. Ensimmäisenä merkittävänä 

virstanpylväänä hän mainitsi vuoden 1998 edistämissuunnitelman, joka käsitti 

"innerstadin" alueen. Tässä suunnitelmassa määriteltiin edistämistyön keskeiset 

tavoitteet käsittäen mm. kohderyhmän, verkolliset suunnitteluperiaatteet sekä 

pyöräliikennejärjestelyjen yleiset suuntaviivat. Tämän jälkeen Tukholman 

"trafikkontoret" on tasaisin väliajoin julkaissut päivitettyjä edistämissuunnitelmia, 

joiden tukemana kaupunki on askel askeleelta edennyt kohti nykytilaa. Uusimpana 

suunnitelmana Isaksson esitteli 2012 valmistuneen edistämissuunnitelman, jossa 

pyöräilyn suunnittelutavoitteet on jälleen kerran nostettu uudelle tasolle.     

2. Ajankohtaista 

 HKR on aloittanut Mechelininkadun katusuunnittelun. Hankkeesta järjestettiin 

25.10 asukastilaisuus, jossa suunnitelmat saivat paljon kiitosta. HKR:n 
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tuoreimmassa toimintasuunnitelmassa Mechelininkadun 

pyöräliikennejärjestelyjen rakentaminen on ajoitettu vasta vuoteen 2014, mikä 

on ksv:n 2025 tavoiteverkon kannalta turhan myöhään. 

 HKR-Ksv -akselilla on kesän jälkeen säännöllisesti puitu pyöräteiden 

risteysjärjestelyjä ja soviteltu pyöräliikenteen ja jalankulun laatutavoitteita 

uutta suunnitteluohjetta varten. Yksisuuntaisten pyöräteiden osalta vallitsee jo 

vahva yhteisymmärrys ja tässä vaiheessa yritetään vielä ratkaista 

kaksisuuntaisten kadunvarsipyöräteiden rakenteellisia tyyppijärjestelyitä. 

 HKR:n vetämä katupoikkileikkaus -työryhmä on käynnistetty ja tavoitteena on 

määritellä tarkoituksenmukaiset mitoitukset katujen eri funktioille 

erityyppisillä kaduilla. Mitoituksissa määritellään myös 

pyöräliikennejärjestelyjä koskevat vaatimukset. Tältä osin käytetään pohjana 

ksv:n uudessa suunnitteluohjeessa esitettyjä mittoja.   

  Ksv valmistelee suunnitteluohjeen toista osaa lautakuntakäsittelyä varten. 

Tässä käsitellään mm. risteysjärjestelyjä, liikenteenohjausta ja 

pysäkkijärjestelyjä. 

 Ksv valmistelee pyöräliikenteen laatukäytäviä koskevaa yleissuunnitelmaa 

lautakuntakäsittelyä varten. Suunnitelma painottuu tässä vaiheessa 

kantakaupungin alueelle. Lautakuntakäsittely pyritään järjestämään ennen 

vuodenvaihdetta. 

 HSL:n laatima seudullisten pääreittien ja laatukäytävien yleissuunnitelma 

valmistui syksyllä. Raporttiin on lipsahtanut pari virhettä koskien SURAKU -

reunatukien toimivuutta pyöräilyn pääreiteillä sekä metsäreiteillä käytettävää 

kivituhkapäällystettä. Todettiin, etteivät raportissa esitetyt näkemykset näiltä 

osin vastaa Helsingin kaupungin näkemyksiä. 

http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkaisut/Documents/2012/21_2012_%20HSL

%20Pyöräilyverkko%20ja%20laatukäytävien%20määrittely_netti_pienennetty

.pdf  

 Liv on miettimässä uutta ulkoasua vanhoille kotiseutupyöräreiteille. Tarkoitus 

on brändätä ne uudelleen ja hyödyntää niitä liikunnan markkinoinnissa. 

 Helsinki on edennyt Velo-City 2015 haun loppusuoralle Baselin ja Nantesin 

kanssa. Tämän johdosta Helsinkiin saapuu marraskuun lopulla ECF:n 

(European Cyclists Federation) kolmimiehinen delegaatio arvioimaan 

kaupungin olosuhteita mahdollista kongressi-isännyyttä ajatellen. 

http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkaisut/Documents/2012/21_2012_%20HSL%20Pyöräilyverkko%20ja%20laatukäytävien%20määrittely_netti_pienennetty.pdf
http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkaisut/Documents/2012/21_2012_%20HSL%20Pyöräilyverkko%20ja%20laatukäytävien%20määrittely_netti_pienennetty.pdf
http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkaisut/Documents/2012/21_2012_%20HSL%20Pyöräilyverkko%20ja%20laatukäytävien%20määrittely_netti_pienennetty.pdf
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3. Pyöräilyprojektin jatko  

Keskusteltiin pyöräilyprojektin jatkosta vuonna 2013 ja siitä eteenpäin. Keskustelujen 

pohjaksi peilattiin mennyttä toimintaa ja todettiin pyöräilyprojektille asetetut keskeiset 

tehtävät, jotka projektin käynnistyessä 2010 määriteltiin seuraavasti: 

- suunnitteluohjeen laatiminen 

- pyöräteiden rakentamisen ja ylläpidon kehittäminen 

- pyöräpysäköinnin kehittäminen 

- pyöräkeskuksen toteuttaminen 

- markkinointi ja valistus 

Menneet kaksi vuotta ovat osoittaneet, että kehittämisen ongelmat kohdistuvat 

asioihin, joiden järjestelemiseen kytkeytyy useampi hallintokunta. Varsinaiseksi 

kipupisteeksi muodostuu pyöräliikennejärjestelyjen toteuttaminen. 

Valmisteluryhmässä koetaan, että pyöräilyn fyysisiltä edistämistoimilta puuttuu 

korkeamman hallintotason linjaus, jonka puitteissa etenkin Ksv ja HKR voisivat 

sovittaa yhteen toimintaansa. 

Alatyppö esitti, että pyöräilyprojektin olisi tärkeää saada aikaan kaupunginhallituksen 

hyväksymä ja virastojen lausuma työohjelma, joka määrittelisi toiminnan eri 

hallintokuntien osalta. Tällainen työohjelma tulisi esimerkiksi laatia kantakaupungin 

2020 tavoiteverkon osalta. Yleisesti ottaen kaikki pyöräilyn edistämistoimenpiteet 

pitäisi arvioida ja arvottaa sen mukaan, kuinka ne palvelevat pyöräilyn 

lisäämistavoitetta.  

Pyöräilyprojektin jatko-organisoinnista keskusteltiin pohtien hallintokuntien välisen 

yhteistyöprojektin merkitystä virastojen välisen yhteistyön kannalta. Todettiin, että 

pyöräliikenteen edistämiseen kytkeytyy tavattoman paljon hallintokuntien 

vastuualueiden rajapinnoille sijoittuvia tai kokonaan väliin putoavia asioita, minkä 

vuoksi edistämistyö edellyttää virastojen välistä projektityöskentelyä takaamaan 

jatkuvaluontoisen yhteistyön. Kokonaisuuden hallinnan katsotaan myös asettavan 

ehtoja työn organisoinnille jatkossa. Saatujen kokemusten valossa pyöräilyprojektin 

nykyinen toimintamalli ei ole kovin tehokas asetettuihin tavoitteisiin nähden. Syyksi 

nähdään se, ettei pyöräilyprojekti varsinaisesti ole erillinen projekti tarvittavine 

resursseineen. Ongelmaksi koetaan myös, että projektitoiminta painottuu vahvasti 

keskustelemiseen varsinaisten päätösten sijaan.     

Jatkossa nähdään tarvetta sitoville ja nykyistä konkreettisemmille 

edistämistavoitteille, joita seurattaisiin ja joista raportoitaisiin säännöllisesti 

lautakunnille. Tarvitaan myös selkeitä linjapäätöksiä. Näiden tekemiseen tarvittaisiin 
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päätösvaltainen ryhmä, johon olisi tarpeen kuulua ainakin katu- ja puisto-osaston 

päällikkö Torvinen ja liikennesuunnittelupäällikkö Lehmuskoski.     

4. Pyöräkeskuksen jatko 

Kerrattiin johtoryhmässä 16.10 käyty keskustelu pyöräkeskuksesta. Johtoryhmä totesi 

tällöin, että toiminnan jatkon kannalta on tärkeää saada nimetyksi pyöräkeskukselle/-ille 

vastuutaho Helsingin kaupungin organisaatioista. Ksv on toistaiseksi toiminut isäntänä, 

mutta pysyväluontoinen isännyys ei istu ksv:n rooliin. Johtoryhmän mielestä HKL olisi 

luontevin isäntä, mikäli tehtävään olisi osoittaa tarvittavaa resursointia. Edelleen todettiin, 

että 2013 on järkevää edetä vielä nykyisellä toimintamallilla siten, että kaupunki lunastaa 

sisustetut vuokrakontit itselleen. HKR:lta ja rakennusvalvonnalta tarvitaan luvat 

toiminnan jatkamiseksi Narinkan reunalla vuonna 2013. 

Valmisteluryhmän keskusteluissa todettiin, että pyöräkeskus on Metropolia amkk:n 

tekemän selvityksen mukaan saanut hyvän vastaanoton, ja vaikka pyöräkeskuksen 

vaikutusta pyöräilyn edistämiseen tai lisäämiseen on mahdoton arvioida, on 

nykyisenlaisella pyöräkeskuskonseptilla perusteltua jatkaa. Mikäli kaupunki lunastaa 

kontit itselleen, on sopivien tilojen löytämiseen liittyvien haasteiden vuoksi järkevää 

pyrkiä säilyttämään kontit nykyisellä paikallaan Narinkkatorilla. Vuoden 2013 osalta 

nähdään tarpeelliseksi kilpailuttaa pyöräkeskuksen palveluntarjoajasopimus. 

5. Muut Asiat 

Seuraava valmisteluryhmän kokous sovitaan myöhemmin. 

 

 

 

 


