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Marek Salermo, siht. Ksv
Niko Palo Ksv
Mikko Uro Ksv
Ville Alatyppö HKR
Juha Väätäinen HKR
Mette Granberg HSL
Kimmo Raineva Liv

Saana Tikkanen (Aaltoyliopisto)
Sakari Jäppinen (Helsingin yliopisto)

1. Tapahtunutta viime kokouksen jälkeen

Talvikunnossapidon kuulumiset

Ville kertoi seuraavaa:

- talvikunnossapidon ongelmat liittyvät yleisesti kunnossapitoalueiden rajapintoihin.
- Aikaisemmin kaavaillusta suolaamiskokeilusta jouduttiin luopumaan lumisen talven

aiheuttaman resurssipulan takia.
- Helsingin Polkupyöräilijöiden tekemän kuntokartoituksen pohjalta on alustavasti

tarkasteltu hoitoluokituksia ja todettu, että hoitoluokitusta on nostettava joillakin
yhteyksillä.

- Nykyisten olosuhteiden ja vaatimusten valossa suolan käyttöä liukkaudenestossa tulee
harkita.

- Pyörätelineiden talvikunnossapito on osoittautunut haastavaksi. VR:n kanssa on
keskusteltu pysäköintijärjestelyjen hoitovastuista ja kehittämismahdollisuuksista.
Ongelmien poistamiseksi on joko poistettava telineet tai tarjottava katettuja telineitä, jotka
takaavat toimivuuden myös lumisena aikana. Taivasalla olevien telineiden hoito vaatisi
kallista "käsityötä", jota osaltaan hankaloittaa telineisiin hylätyt polkupyörät.

Johtoryhmän kokous 10.2.2011

Johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin pyöräilyprojektin keskeisiä tehtäviä, kantakaupungin
tavoiteverkkoa ja suunnittelulinjaa, pyöräkeskusta, 2011 investointiohjelmaa sekä
markkinointia ja tapahtumia.

Pyöräkeskusasiassa päätettiin edetä Narinkkatorin vaihtoehdon pohjalta ja sisällyttää hanke
vuoden 2012 investointiohjelmaan. Viestinnässä ja markkinoinnissa toivottiin, että korostetaan
pyöräilyn terveysvaikutuksia ja kampanjoidaan myös hyvän pyöräilykulttuurin edistämiseksi.
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PYKÄLÄ -seminaari

Tampereen teknillisen yliopiston vetämän pyöräilyn ja kävelyn kehittämishankkeen osana
järjestetty "Helsinki pyöräilykaupungiksi - oppia Euroopasta" -seminaari keräsi täyden salin
KSV:n auditorioon.  Pykälä-projekti on tutkinut pyöräilyn ja kävelyn menestystekijöitä
kymmenessä eurooppalaisessa kaupungissa. Projektipäällikkö Kalle Vaismaa esitteli seminaarissa
tutkimuksen havaintoja eli Euroopan parhaita käytäntöjä pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä.
Leena Silfverberg puolestaan kertoi Helsingin pyöräilytavoitteista ja toimenpiteistä niiden
saavuttamiseksi. Seminaarin loppupuoli keskusteltiin keinoista, joilla pyöräilyä pitäisi Helsingissä
edistää.

Velo-City Sevilla

Niko ja Kimmo kertoivat kuulumisia tämän vuoden Velo-City konferenssista. Kehuja saivat
paikallinen kaupunkipyöräjärjestelmä, jolla on ollut merkittävä vaikutus pyöräilyn tuomisessa
katukuvaan. Konferenssin esityksissä painottui erityisesti pyöräilyn terveydelliset ja
yhteiskuntataloudelliset hyödyt.

Myös Helsingin mahdollisesta Velo-City isännyydestä oli keskusteltu ECF:n edustajien kanssa.
ECF:stä oli viestitetty, että kilpailu tapahtuman isännöimisestä on kovaa ja edellyttää kaupungilta
todellista tahtoa sekä merkittäviä kehittämistoimenpiteitä pyöräilyn infrastruktuurissa.

Viime vuoden tapaan on aikomus järjestää Velo-City jälkiseminaari, jossa tiivistetään Sevillan
keskeinen anti. Ajankohdaksi ehdotettiin joko toukokuun loppua tai syksyä.

Go Expo -tapahtuma messukeskuksessa

Perinteiset fillarimessut järjestettiin messukeskuksessa 2.-4.3. Pyöräilykuntien verkosto, HSL,
Trafix ja Liv olivat paikan päällä pyöräilyasioita esittelemässä. Samassa yhteydessä järjestettiin
Pyöräilykuntien verkoston tietoisku, jossa mm. Leena Silfverberg kertoi pyörätaskujen
lanseeraamisesta Helsingissä.

2. Pyöräilyn suunnitteluohjeiden tilannekatsaus

Kaupunkisuunnittelulautakuntaan on valmisteilla pyöräilyn yleiset suunnitteluperiaatteet, joiden
tarkoitus on muodostaa pohja kuluvan vuoden aikana valmistuville tarkemmille
suunnitteluohjeille. Marek esitteli verkollisia suunnitteluperiaatteita. Olennaista on huomioida
pyöräliikenteen olemassaolo kaikkialla missä pyörällä liikutaan. Pyöräliikenneverkko käsittää
siksi myös "tavalliset" pyörätiettömät katuosuudet, jotka tulee nähdä pyöräliikenteen
perusverkkona. Varsinaiset pyöräilyreitit muodostavat pyöräliikenneverkon tukirangan ja ne tulee
funktiolähtöisesti jaotella pääpyöräreitteihin ja muihin reitteihin.
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Yleisten suunnitteluperiaatteiden pohjalta laadittavat uudet suunnitteluohjeet valmistuvat syksyyn
mennessä. Samalla on sovittu myös pyöräteitä koskevien tyyppipiirustusten päivittämisestä
kuluvan vuoden aikana. Päivitys tehdään HKR:n johdolla, mutta tiiviissä yhteistyössä KSV:n
kanssa.

3. Rakentamis- ja investointiohjelma 2012

Käsiteltiin vuoden 2012 investointiohjelmaa. Ohjelmassa ehdotetaan, että pyöräilyprojektin alla
tehtäville pienille toimenpiteille osoitetaan noin miljoona euroa sitomatonta resurssia.
Yksittäisistä hankkeista puhuttaessa keskusteltiin mm. pyörätelineisiin sijoitettavista yleisistä
pyöräpumpuista. Pumppujen todettiin lisäävän ylläpitokustannuksia, mutta sisältävän kuitenkin
ylläpidonkin kattavan mainosarvon.

Eritasohankkeet muodostavat entiseen tapaan oman kokonaisuutensa investointiohjelmassa. Osa
hankkeista haetaan rahoitettavaksi seudullisen KUHA -hankekokonaisuuden kautta.

4. Valmisteluryhmän opintomatka

Valmisteluryhmälle suunnitellaan parin päivän opintomatkaa Kööpenhaminaan. Matkan
ajankohdaksi sovittiin elokuun loppu. Matkalla on tarkoitus tutustua mm.
kunnossapitojärjestelyihin, strategiseen suunnitteluun, esteettömyyteen, suunnitteluperiaatteisiin
ja teknisiin ratkaisuihin.

5. Pyöräkeskus

Saana Tikkanen kuvasi pyöräkeskuksen vaihtoehtoja eri skenaarioiden pohjalta. Pyöräkeskuksen
tarkoitukseksi on työn aikana hahmottunut pyöräilyn näkyvyys, arkipyöräilyn helpottaminen ja
turismin/matkailun edistäminen.

6. Kaupunkipyörät

Sakari Jäppinen esitteli gradusuunnitelmaansa, joka liittyy kaupunkipyöräjärjestelmän
hyötytarkasteluun saavutettavuuden näkökulmasta. Helsingin yliopistolle tehtävän lopputyön on
tarkoitus valmistua osana Metropolialueen monipuolinen saavutettavuus -tutkimushanketta.
Olennainen näkökulma työssä on selvittää missä laajuudessa kaupunkipyörät täydentävät
joukkoliikennettä ja parantavat joukkoliikennepohjaisten matkaketjujen toimivuutta
saavutettavuuden kannalta. Tutkimuksen tarpeisiin tullaan paikkatietopohjaisesti mallintamaan
pyöräilyn keskimääräiset matkanopeudet ja viivytykset pyöräliikenneverkon eri osilla.



Helsingin kaupunki Kokousmuistio MSa/20.4.2011

4

Aiheen käsittelyä päätettiin jatkaa loppukevään kokouksessa ja kutsua paikalle Anna-Maija From
(HKL) ja Tarja Jääskeläinen (HSL).

7. Viestintäasiat

Pyöräily on näkyvästi esillä Kaupunkisuunnittelumessuilla Laiturilla 5.-9.4.

Pyöräilyviikolla 9.-15.5. Liikenneturva kampanjoi Helsingissä kävelijöiden ja pyöräilijöiden
välisen kohteliaisuuden edistämiseksi ja kannustaa erityisesti soittokellojen käyttöön.

Keskusteltiin sosiaalisen median palveluista. Todettiin, että pyöräilijöille suunnattu tieto on aika
pirstaloitunutta. Uusimpiin tulokkaisiin kuuluu HSL:n parhaillaan pilotoima fillaristit.fi -palvelu,
joka on osa LVM:n ja liikenneviraston rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa. Fillaristit.fi
on yksi monista kanavista, joiden kautta voi mm. ilmoittaa kehittämis- ja ylläpitotarpeista. Muita
vastaavia ovat esim. Fillarikanava, kerro kartalla -palvelu ja HSL:n reittiopas.
Palautejärjestelmien todettiin sinänsä olevan hyödyllisiä suunnittelun ja ylläpidon näkökulmasta,
mutta palautteeseen vastaaminen on palvelulupauksena liian suuri.

8. Seuraavat kokoukset
- Ti 3.5. klo 13.30
- Ma 30.5. klo 12.00
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