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§ 127
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Mari Holopaisen ym. 
talvipyöräilyn edistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2012-016887 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunnan mielestä ympärivuotisen pyöräilyn 
edistäminen on tärkeä osa pyöräliikenteen kokonaisvaltaista 
kehittämistä. Ympärivuotinen pyöräilymahdollisuus on pidettävä 
mielessä suunnitteluratkaisujen valinnassa, katutilan mitoituksessa 
sekä väylien kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Rakennusvirasto panostaa pyöräteiden talviaikaiseen ylläpitoon 
talousarviossa osoitettujen määrärahojen mukaisesti.

Riittävien sosiaalitilojen ja säilytystilojen järjestäminen on ensisijaisesti 
kiinteistöjen vastuulla. Yhteistilojen, säilytystilojen ja 
polkupyöräpaikkojen mitoituksen tavoitetaso on esitetty 
rakennusvalvontaviraston ohjeessa ”Asuinkerrostalojen ja rivitalojen 
yhteistilat”.

Rakennusvirasto vastaa lyhytaikaisen pyöräpysäköinnin 
järjestämisestä yleisillä alueilla. Katualueilla olevat pyörätelineet 
palvelevat ensisijaisesti asiointiliikennettä, eikä tällöin ole tarvetta 
järjestää sosiaalitiloja niiden yhteyteen. Yleisten alueiden 
pyörätelineiden tarve ja sijainnit ovat kaupunkisuunnitteluviraston 
vastuulla olevaa liikennesuunnittelua. 

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että pyörien säilytystilojen tai 
sosiaalitilojen määritys ja rakentaminen julkisiin tiloihin tulee ratkaista 
ko. tilojen toteutuksessa.

Rakennusvirasto panostaa määrärahojensa mahdollistamalla tavalla 
talvipyöräilyn edistämiseen yleisillä alueilla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 19

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunnan mielestä ympärivuotisen pyöräilyn 
edistäminen on tärkeä osa pyöräliikenteen kokonaisvaltaista 
kehittämistä. Ympärivuotinen pyöräilymahdollisuus on pidettävä 
mielessä suunnitteluratkaisujen valinnassa, katutilan mitoituksessa 
sekä väylien kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Rakennusvirasto panostaa pyöräteiden talviaikaiseen ylläpitoon 
talousarviossa osoitettujen määrärahojen mukaisesti.

Riittävien sosiaalitilojen ja säilytystilojen järjestäminen on ensisijaisesti 
kiinteistöjen vastuulla. Yhteistilojen, säilytystilojen ja 
polkupyöräpaikkojen mitoituksen tavoitetaso on esitetty 
rakennusvalvontaviraston ohjeessa ”Asuinkerrostalojen ja rivitalojen 
yhteistilat”.

Rakennusvirasto vastaa lyhytaikaisen pyöräpysäköinnin 
järjestämisestä yleisillä alueilla. Katualueilla olevat pyörätelineet 
palvelevat ensisijaisesti asiointiliikennettä, eikä tällöin ole tarvetta 
järjestää sosiaalitiloja niiden yhteyteen. Yleisten alueiden 
pyörätelineiden tarve ja sijainnit ovat kaupunkisuunnitteluviraston 
vastuulla olevaa liikennesuunnittelua. 

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että pyörien säilytystilojen tai 
sosiaalitilojen määritys ja rakentaminen julkisiin tiloihin tulee ratkaista 
ko. tilojen toteutuksessa.

Rakennusvirasto panostaa määrärahojensa mahdollistamalla tavalla 
talvipyöräilyn edistämiseen yleisillä alueilla.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen ja 19 muuta valtuutettua 
esittävät valtuustoaloitteissaan (kaupunginvaltuusto 12.12.2012, asia 
nro 19, että Helsingin kaupunki edistäisi talvipyöräilyä suunnittelun ja 
kunnossapidon ohella seuraavin toimenpitein:
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 julkisten rakennusten yhteydessä tulisi olla tarkoituksenmukaiset 
sosiaaliset tilat pyöräilijöiden vaatteiden vaihtoon

 tulisi tarjota pyörien säilytysratkaisuja, jotka tukevat 
talvipyöräilyä

Hallintokeskus on pyytänyt yleisten töiden lautakuntaa antamaan 
asiasta kaupunginhallitukselle lausunnon 28.2.2013 mennessä.

Pyöräpysäköinti on oleellinen osa jokaista pyörällä kuljettua matkaa 
niin reitin alku- kuin loppupäässäkin. Toimivat pysäköintiratkaisut ja 
riittävät sosiaaliset tilat kannustavat ympärivuotista pyöräilyä.

Pyöräpysäköinti voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, 
lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pysäköintiin. Nämä määrittelevät 
pitkälti sen, mikä on sopivin pysäköintiratkaisu ja missä se sijaitsee. 
Lyhytaikaisella pysäköinnillä tarkoitetaan lähinnä kauppojen, 
ravintoloiden ym. yhteydessä tapahtuvaa pysäköintiä, joissa pyörät 
ovat pysäköitynä enintään muutamia tunteja. Pyöräilijän kannalta 
tärkeimmät ominaisuudet ovat tällöin läheinen sijainti määränpäähän 
nähden sekä pysäköinnin helppous ja nopeus. Pitkäaikaista 
pysäköintiä ovat esimerkiksi asemien ja terminaalien yhteydessä, 
työpaikoilla, oppilaitosten, urheilukeskusten ja asuntojen yhteydessä 
olevia säilytysratkaisuja. Nämä ovat useimmiten lukittavia tiloja, jotka 
ovat säältä suojassa tai yksittäisiä säilytyskaappeja. Pitkäaikaisen 
pyöräpysäköinnin yhteydessä on tarvetta myös sosiaalisille tiloille, 
joissa voi vaihtaa vaatteita ja peseytyä. 

Jos lyhytaikaista pyöräpysäköintiä on tarpeen järjestää yleisellä 
alueella, on sen toteutus ja ylläpito rakennusviraston vastuulla. 
Pitkäaikaisen pyöräpysäköinnin järjestämisestä ovat ensisijaisesti 
vastuussa kiinteistöt ja vähimmäistilat määrätään 
rakentamistapaohjeissa. Terminaalien ja asemien yhteydessä olevasta 
liityntäpyöräpysäköinnistä vastaa Helsingin seudun liikenne ja 
urheilukeskusten tiloista liikuntavirasto.

Toimivan pyöräpysäköinnin järjestäminen Helsingissä edellyttää 
monien eri toimijoiden roolijaon ja vastuiden selkeyttämistä,

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 19
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 12.03.2013 § 106

Pöydälle 12.03.2013
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi


