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Poissa:
Mette Granberg HSL
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1. Viime kokouksen muistio ja tilannekatsaus
Edellinen kokousmuistio tarkastettiin ja seuraavat asiat todettiin:

Kslk 19.5

Pyöräilyprojektin tilannekatsaus esiteltiin 19.5 kaupunkisuunnittelulautakunnalle.
Lautakunnassa mm. otettiin kantaa WDC -hankkeena etenevän pyöräkeskuksen sijaintiin, ja
kehotettiin edelleen harkitsemaan rautatieaseman ympäristöä vaihtoehtona Narinkkatorille.
Pyöräpysäköinnin kokonaisvaltaista kehittämistä peräänkuulutettiin. Pyöräliikenteen
verkkotason suunnitteluperiaatteet esiteltiin, ja niiden kerrottiin toimivan pohjana
tarkemmille suunnitteluohjeille.

Liitteet:

kslk:ssa esitetty tilannekatsaus
Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet -muistio
Kslk:n pöytäkirjanote

Muuta tapahtunutta

Pyöräkeskuksen suunnittelussa on edetty 2. vaiheeseen. Saana Tikkanen jatkaa selvitystyötä
asian parissa.

WDC round table -palaveri kokosi kaupunkipyöräjärjestelmän parissa työskentelevät tahot
yhteiseen ajatusten vaihtoon. Kaupungin edustajina osallistuivat Leena Silfverberg, Niko
Palo, Anna-Maija From.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-05-19_Kslk_14_El/47158E81-B44F-4D60-8349-B7D3EF4BCADF/Kaupunkisuunnitteluviraston_alustava_toimintasuunn.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-05-19_Kslk_14_El/DCDC7A3D-0B75-4D4A-8C59-034B4AA5FABA/OK_19.doc
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2011/Ksv_2011-05-19_Kslk_14_Pk/2D79F56F-7812-4A0E-9725-7FD151BD4624/Pyorailyprojektin_tilannekatsaus_ja_pyoraliikentee.pdf
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2. Kaupunkipyörät

Anna-Maija From esitteli HKL:ssä valmisteltavaa kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa.
Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjokkaiden viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.6.2011. Hanketta
on valmisteltu aikaisempaa joustavammalta pohjalta ja samalla vuonna 2009 tehdystä edellisestä
kilpailutuksesta on yritetty ottaa opiksi.

Järjestelmälle asetettuja tavoitteita ovat mm. mukavuus, ilkivallan sieto ja telinepisteiden tiheys
(telinepisteiden välinen etäisyys 300-400m). Käyttöalueeksi on määritelty ydinkeskustan alue, ns.
ykkösvyöhyke. Parhaillaan selvitetään, missä määrin järjestelmään kytkeytyviä mainoksia
voidaan sijoittaa katukuvaan, ja esillä on ollut mm. pysäköinnin lippuautomaattien
hyödyntäminen. Työn taustalla hyödynnetään Tarja Jääskeläisen (HSL) tekemää selvitystä
kolmesta erilaisesta kaupunkipyöräkonseptista (mainosrahoitteinen, osittain kaupungin
rahoittama, vuokraukseen pohjautuva) sekä kaupunkipyöräjärjestelmän uudistamisesta tehtyä
hankesuunnitelmaa vuodelta 2008.

Kesäkuussa pidetään hankintaneuvottelut, jossa mukana ovat ainakin JCDecaux, ClearChannel ja
saksalainen Nextbike. Kaupunkipyöräjärjestelmä nähdään joukkoliikenteen jatkeena ja sisältää
sitä kautta tiettyjä yhtymäkohtia polkupyörien liityntäpysäköinnin suunnitteluun.
Kaupunkipyörien käyttäjät tunnistetaan matkakortilla, vaihtoehtoisesti voidaan tutkia myös
luottokorttiin perustuvaa käyttöönottojärjestelyä.

Valmisteluryhmässä esitettiin, että mainospaikkoja voisi hakea myös internetistä. Todettiin myös,
ettei Helsinki ole "loppuunmyydyn" katumainonnan vuoksi ihanteellinen paikka mainostajille.

Otso Kivekäs huomautti kaupunkipyörille suunnitellun käyttöalueen olevan melko pieni
verrattuna ulkomaisiin vertailukohteisiin.

Aiemmin esillä ollut ajatus kaupunkipyörien kokoamisesta uusiopyöristä todettiin soveltuvan
korkeintaan vuokraukseen perustuvaan järjestelmään.

3. Polkupyörien pysäköinnin suunnittelu

Marek esitteli taustaa pyöräpysäköinnin suunnittelulle. Tavoitteena on saada aikaan toimiva
järjestelmä pyöräpysäköinnin järjestelmälliseksi huomioon ottamiseksi eri suunnittelutasoilla ja
toteutuksessa. Polkupyöräpysäköinnin kokonaisuunnitelman laatiminen on ollut vireillä jo
pyöräilyprojektia edeltäneen Sykkeli -työryhmän aikana.

Polkupyörien pysäköinnin todettiin muodostavan monimuotoisen kokonaisuuden useine
vastuullisine toimijoineen, mm. Ksv, HKR, STARA, HSL, HKL, LIV sekä kiinteistöjen omistajat
kuten VR.
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Pysäköinnin suunnittelussa pidettiin luontevana lähteä ensin liikkeelle yleisiltä alueilta, jotta ei
oteta liikaa vastuuta kiinteistöille kuuluvista asioista. Toisaalta huomautettiin, että pahimmat
ongelmakohdat sijoittuvat juuri kiinteistöjen alueille, esim. rautatieasema. Siksi myös kiinteistöjen
vastuulla olevat järjestelyihin tulisi kiinnittää riittävää huomiota jo ensivaiheessa. Joka
tapauksessa, pysäköintijärjestelyt täytyy jossain määrin kytkeä pyöräliikenteen meneillään
olevaan verkolliseen suunnitteluun.

Kiinteistöjen polkupyöräpysäköinnin kehittämisessä on aloitettava omilta tonteilta, mm. virastojen
pihoilta. Kaupungin omille kiinteistöille tarvitaan ohjeet pysäköintijärjestelyjen hoitamisesta,
esim. kuinka pyörätelineitä tilataan. Tämän pohjalta ohjetta voidaan jatkokehittää muiden
kiinteistönomistajien tarpeisiin.

Muiden kulkutapojen järjestelyihin verratessa todettiin, ettei eri toimijoilla ole ollut tapana
markkinoida saapumisohjeita polkupyörällä asioiville. Tähän ehdotettiin, että toimijoita voisi
kannustaa ilmoittamaan omassa tiedottamisessaan, kuinka perille päästään polkupyörällä ja mistä
pysäköinti on järjestetty.

Polkupyörien pysäköintitarpeita voisi mahdollisesti kartoittaa kyselyllä, mutta menetelmän
hyödynnettävyyttä epäiltiin. Uhkana olisi, että kokonaisnäkökulma jäisi yksilön näkökulman
varjoon.

Pyöräpysäköinnin järjestelyjä hankaloittavana tekijänä ilmeni, että kaupungin telinehankinnat
rahoitetaan kortilla olevista ylläpitovaroista, eikä investointirahoista. Rahoituskuvioita on tältä
osin syytä tarkistaa.

Lopuksi muistutettiin siitä, että polkupyörien pysäköintijärjestelyt käsittävät funktionsa lisäksi
tärkeän markkinointi- ja brändinäkökulman.

4. Fillarikanava ja muut pyöräilijöille suunnatut palautekanavat

Fillarikanavasta on tekeillä Aalto yliopiston diplomityö, jonka käytännön ohjaamiseen osallistuu
pyöräilyprojektin alla Ksv ja HKR sekä Heli Rantanen Taske:sta. Työn rahoituksesta vastaa
Taske.

Diplomityön tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltainen näkemys pyöräilijöiden arjessa
kohtaamista haasteista analysoimalla pyöräilijöiltä kerättyä palauteaineistoa sekä arvioida
Fillarikanavan toimivuutta tiedonkeruun menetelmänä.  Tutkimusaineistona käytetään
Fillarikanava-palveluun vuosina 2009-2011 kerättyjä noin neljän tuhannen kartalle laitetun viestin
ja kommentin paikkatietoaineistoa, sekä sitä tukevia muita paikkatietoaineistoja (esim. risteysten
sijainnit, pyöräväylät). Analyysi antaa hyvän näkemyksen siitä, millaista palautettaa pyöräilijöiltä
voidaan odottaa, miten se jakaantuu esimerkiksi eri virastojen kesken ja miten sitä parhaiten
voitaisiin hyödyntää.

Fillarikanavaa pilotoitiin varsinaisesti vuosina 2009-2010 liittyen kaupungin meneillään olevaan
keskitetyn palautteenkeruu ja -hallintajärjestelmän kehitystyöhön. Integroituvuuden puute
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kaupungin muuhun palautejärjestelmään muodostui ongelmalliseksi kaupungin näkökulmasta.
Viime aikoina Ksv:ssa ja HKR:ssa ei ole enää seurattu Fillarikanavaan saapuneita palautteita, eikä
alkuperäinen palvelulupaus jatkuvasta seurannasta enää toteudu. Vallitsevasta tilanteesta todettiin
tarpeelliseksi ilmoittaa Fillarikanavan sivuilla.

Fillarikanavan jatkokäyttö edellyttää yhteensopivuuden kaupungin muiden palautejärjestelmien
kanssa. Edellytyksenä on myös palautteen suodattaminen, jonka järjestämiseksi Helsingin
Polkupyöräilijät ry on tarjoutunut hoitamaan Fillarikanavan moderointia kahden vuoden
kokeilujakson ajan. Tarjoukseen kuuluu säännölliset yhteenvedot, esim. suoraan hkr:n
asiakaspalautejärjestelmään, jolloin palaute kirjataan ja käsitellään samanarvoisena muun
palautteen kanssa. Moderoinnin kustannukset tältä ajalta olisivat kaupungille 10 000 euroa.

Fillarikanavan pääasiallinen hyöty nähdään pikaista kunnossapitoa vaativien kohteiden
kartoittamisessa, jolloin on mahdollista reagoida puutteisiin nopeasti ja samalla viestiä toimivasta
vuorovaikutuksesta kaupungin ja polkupyörällä liikkuvien välillä.

Valmisteluryhmä päätyi suosittelemaan HKR:lle Fillarikanavapalvelun tilaamista kahdeksi
vuodeksi.

5. Tulevat tapahtumat

Johtoryhmän kokous 1.6.
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. investointiohjelma, verkollisen suunnittelun
periaatteet, tyyppipiirustukset sekä tulevat tapahtumat.

Pyöräkeskus workshop
Saana Tikkasen selvitystyön tueksi järjestettävä aivoriihi Laiturilla 22.6. klo 13.

VaRy:n ekskursio Kööpenhaminaan
Ekskursion yhdistämistä Rambollin järjestämään opintomatkaan selvitetään. Ramboll
järjestää syksyksi avointa opintomatkaa, jonka tarkempi ajankohta on vielä avoin.

Liikkujan viikon avaus
Helsingin kaupungintalolla 16.9. järjestettävässä avausseminaarissa puhuu mm.
tanskalainen Lars Gemzoe,

Jälki Velo-City
Sevillan konferenssin parhaimmat palat kuullaan kootusti ksv:n auditoriossa 7.10.2011.
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