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§ 91
Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen, hankesuunnitelma

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymis-
tä vaihtoehdon B suuntaisesti. HKL jatkaa hankkeen valmistelua niin, 
että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, 
miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin markkinahintata-
soisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden li-
säksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle metroradan varteen Itäkes-
kukseen ja Puotilaan asti.

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kustannus on hankesuunnitel-
man mukaan vuosina 2019-2025 enintään miljoona euroa vuodessa eli 
yhteensä 7 milj. euroa koko sopimuskaudella. Summa maksetaan pal-
veluntuottajalle vuosittain kahdessa erässä.

Suunnittelua ja hankintaa jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti ja 
hankintapäätös tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi välittömästi hanke-
suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Jos laajennuksen ensimmäisiä alueita ehditään toteuttaa jo 2018, niistä 
hyväksytään lisäksi enintään 0,5 milj. euron kustannus. Laajennuksen 
kokonaiskustannukseksi tulee näin enintään 7,5 miljoonaa euroa, joka 
kustannettaisiin kaupungin erillisrahoituksella. Päätöksen mukainen 
hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että hankkeelle saadaan 
budjettirahoitus Helsingin kaupungilta. 

Laajennus ulottuu lännessä Pitäjänmäen alueelle ja idässä metroradan 
varrelle ainakin Itäkeskuksen ympäristöön asti. Uusia kaupunkipyörä-
asemia tulee noin 88. Tarkat alueet ja asemamäärä määrittyvät palve-
lun toteutussuunnitteluvaiheessa vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten 
kanssa.

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun toteuttaminen määritettiin HKL:n teh-
täväksi Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa 2014 
(27.1.2014, HEL 2013-001995). Toteuttamisesta tehtiin hankesuunni-
telma, joka hyväksyttiin 2014(27.03.2014, HEL 2014-003639) ja han-
kinta kilpailutettiin 2015 (20.10.2015, HEL 2014-003639). 

Liikennelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun 
alueen laajentamisen hankesuunnitelman 05.04.2018 (HEL 2018-
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002575). Tämä päätösehdotus on sisällöltään vastaava, mutta asema-
määrää on tarkennettu suuremmaksi. 

Hyväksyessään kaupunkipyöräpalvelun hankesuunnitelman, Helsinki 
sitoutui rahoittamaan palvelua enintään kahdella miljoonalla eurolla 
vuodessa. Palvelu pystyttiin kuitenkin hankkimaan kaupungille selkeäs-
ti hankesuunnitelman arviota edullisemmin, kaupungin maksaessa pal-
velusta 1,295 Meur/vuodessa. Palvelun laajennuksen myötä kaupungin 
maksama vuosittainen rahoitus olisi yhteensä enintään 2,295 miljoonaa 
euroa (ilman alv.).

Palvelu otettiin käyttöön 2016 keväällä aluksi 50 kaupunkipyöräasemal-
la ja 500 pyörällä, josta määriä kasvatettiin kaudelle 2017 kolminkertai-
seksi, 140 kaupunkipyöräasemaan ja 1400 pyörään. Jälkimmäisestä 
määrästä puuttui vielä 10 asemaa ja 100 pyörää, jotka olivat väliaikai-
sesti Espoossa pilottikokeilussa. Kaudella 2018 Helsingissä tulee ole-
maan 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1500 pyörää. Tämän lisäksi samal-
la maksulla ja asiakkuudella käyttäjä voi käyttää myös Espooseen to-
teutettavaa kaupunkipyöräpalvelua, joka tulee toimimaan yhteneväises-
ti Helsingin kaupunkipyöräpalvelun kanssa. Espooseen tulee keväällä 
2018 70 kaupunkipyöräasemaa ja 700 pyörää, laajentuen jo saman ke-
sän aikana 105 pyöräasemaan.

Kaupunkipyöräpalvelu on otettu Helsingissä hyvin vastaan, käyttäjiä on 
paljon ja matkoja tehdään erittäin aktiivisesti myös kansainvälisesti ver-
tailtuna. Koko kauden käyttöoikeuden maksaneita käyttäjiä oli 2017 
kaudella 34105 kpl. Matkoja tehtiin vuonna 2017 vilkkaimpina päivinä 
yli 11/pyörä/päivä, koko kauden keskiarvon ollessa noin seitsemän 
matkaa päivässä jokaista pyörää kohden.

Hyvin menestyneelle kaupunkipyöräpalvelulle on toivottu laajentumista 
asiakaspalautteissa ja kaupunginvaltuuston aloitteessa (Arhinmäki 
Paavo ym. valtuustoaloite Kvsto 7.6.2017 asia 38). HKL:n selvitysten 
mukaan laajentumiselle on potentiaalisia alueita, joilla työpaikkojen ja 
asuntojen tiheys on sopiva. 

Kaupunkipyöräpalvelun laajennus ei aiheuta lisäystarvetta HKL:n 
omaan henkilöstöön.

Hankintapäätös laajennuksesta on hankesuunnitelman mukaan ede-
tessä mahdollista tehdä kevään 2018 aikana ja täydessä nyt toteutetta-
vassa laajuudessaan uusi verkosto olisi käytössä kauden 2019 alusta 
alkaen.

Käsittely
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Esittelijä täydensi päätöksen ensimmäistä kappaletta kuulumaan:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymis-
tä vaihtoehdon B suuntaisesti. HKL jatkaa hankkeen valmistelua niin, 
että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, 
miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin markkinahintata-
soisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden li-
säksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle metroradan varteen Itäkes-
kukseen ja Puotilaan asti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
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yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
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Otteet

Ote
Yksikön johtaja
Projekti-insinööri

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 50

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymis-
tä vaihtoehdon B suuntaisesti. Samalla johtokunta kehotti HKL:ää jat-
kamaan valmistelua niin, että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä 
on käytettävissä tieto siitä, miten laajennus olisi toteutettavissa koko 
kaupunkiin markkinahintatasoisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen 
ja Herttoniemen alueiden lisäksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle 
metroradan varteen Itäkeskukseen ja Puotilaan asti.

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kustannus on hankesuunnitel-
man mukaan vuosina 2019-2025 enintään miljoona euroa vuodessa eli 
yhteensä 7 milj. euroa koko sopimuskaudella. Summa maksetaan pal-
veluntuottajalle vuosittain kahdessa erässä. 

Suunnittelua ja hankintaa jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti ja 
hankintapäätös tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi välittömästi hanke-
suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Jos laajennuksen ensimmäisiä alueita ehditään toteuttaa jo 2018, niistä 
hyväksytään lisäksi enintään 0,5 milj. euron kustannus. Laajennuksen 
kokonaiskustannukseksi tulee näin enintään 7,5 miljoonaa euroa, joka 
kustannettaisiin kaupungin erillisrahoituksella. Päätöksen mukainen 
hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että hankkeelle saadaan 
budjettirahoitus Helsingin kaupungilta.

Laajennus ulottuu ainakin Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueelle ja uu-
sia kaupunkipyöräasemia tulee noin 70. Tarkat alueet ja asemamäärä 
määrittyvät palvelun toteutussuunnitteluvaiheessa vuorovaikutuksessa 
kaupunkilaisten kanssa.

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä toteuttaminen määritettiin HKL:n 
tehtäväksi Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa 2014 
(27.1.2014, HEL 2013-001995). Toteuttamisesta tehtiin hankesuunni-
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telma, joka hyväksyttiin 2014(27.03.2014, HEL 2014-003639) ja han-
kinta kilpailutettiin 2015 (20.10.2015, HEL 2014-003639). 

Hyväksyessään hankesuunnitelman, Helsinki sitoutui rahoittamaan pal-
velua enintään kahdella miljoonanalla eurolla vuodessa. Palvelu pystyt-
tiin kuitenkin hankkimaan kaupungille selkeästi hankesuunnitelman ar-
viota edullisemmin, kaupungin maksaessa palvelusta 1,295 Meur/vuo-
dessa. Palvelun laajennuksen myötä kaupungin maksama vuosittainen 
rahoitus olisi yhteensä enintään 2,295 miljoonaa euroa (ilman alv.).

Palvelu otettiin käyttöön 2016 keväällä aluksi 50 kaupunkipyöräasemal-
la ja 500 pyörällä, josta määriä kasvatettiin kaudelle 2017 kolminkertai-
seksi, 140 kaupunkipyöräasemaan ja 1400 pyörään. Jälkimmäisestä 
määrästä puuttui vielä 10 asemaa ja 100 pyörää, jotka olivat väliaikai-
sesti Espoossa pilottikokeilussa. Kaudella 2018 Helsingissä tulee ole-
maan 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1500 pyörää. Tämän lisäksi samal-
la maksulla ja asiakkuudella käyttäjä voi käyttää myös Espooseen to-
teutettavaa kaupunkipyöräpalvelua, joka tulee toimimaan yhteneväises-
ti Helsingin kaupunkipyöräpalvelun kanssa. Espooseen tulee keväällä 
2018 70 kaupunkipyöräasemaa ja 700 pyörää, laajentuen jo saman ke-
sän aikana 105 pyöräasemaan.

Kaupunkipyöräpalvelu on otettu Helsingissä hyvin vastaan, käyttäjiä on 
paljon ja matkoja tehtiin erittäin aktiivisesti myös kansainvälisesti ver-
tailtuna. Koko kauden käyttöoikeuden maksaneita käyttäjiä oli 2017 
kaudella 34105 kpl. Matkoja vilkkaimpina päivinä yli 11/pyörä/päivä, ko-
ko kauden keskiarvon ollessa noin seitsemän matkaa päivässä jokaista 
pyörää kohden.

Hyvin menestyneelle kaupunkipyöräpalvelulle on toivottu laajentumista 
asiakaspalautteissa ja kaupunginvaltuuston aloitteessa (Arhinmäki 
Paavo ym. valtuustoaloite Kvsto 7.6.2017 asia 38). HKL:n selvitysten 
mukaan laajentumiselle on potentiaalisia alueita, joilla työpaikkojen ja 
asuntojen tiheys on sopiva. 

Hankesuunnitelmassa esitetty arvio laajennuksen suuruudesta ja suun-
nasta, mutta alueet ja asemamäärä tulevat tarkentumaan palvelun to-
teutussuunnittelussa. Tavoitteena on palvella tiiviitä keskittymiä ja mer-
kittävimpiä reittejä, esimerkiksi joukkoliikenneasemien ympäristössä. 
Laajennus tulisi olemaan noin 70 asemaa, joka ulottaisi palvelun aina-
kin Pitäjänmäen ja Herttoniemen etäisyydelle kantakaupungista. Sijoit-
tuminen määritellään vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa. Osa 
uusista asemista tullaan sijoittamaan myös nykyisen kaupunkipyöräver-
koston alueelle, jotta taataan palvelutaso ja kapasiteetti suosituimmilla 
asemilla.
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Kaupunkipyöräpalvelun laajennus ei aiheuta lisäystarvetta HKL:n 
omaan henkilöstöön.

Hankintapäätös laajennuksesta on hankesuunnitelman mukaan ede-
tessä mahdollista tehdä kevään 2018 aikana ja täydessä nyt toteutetta-
vassa laajuudessaan uusi verkosto olisi käytössä kauden 2019 alusta 
alkaen.

Käsittely

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutettiin 
seuraavasti:  ”Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupun-
ginhallitukselle kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitel-
man hyväksymistä vaihtoehdon B suuntaisesti. Samalla johtokunta ke-
hottaa HKL:ää jatkamaan valmistelua niin, että syksyn budjettineuvotte-
luihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, miten laajennus olisi toteu-
tettavissa koko kaupunkiin markkinahintatasoisesti. Vaihtoehto B käsit-
tää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden lisäksi laajennuksen ulotta-
misen pidemmälle metroradan varteen Itäkeskukseen ja Puotilaan as-
ti."

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi


