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Tiivistelmä
Pasilan asema on vilkas liityntäpyöräpysäköintipaikka, jossa on nykyisin 114 pyöräpysäköintipaikkaa. Vuonna 2009 tehdyssä laskennassa pysäköintipaikkojen käyttöaste oli 171 %, mikä
osoittaa lisäkapasiteetin suuren tarpeen. Nykyisin ongelmana on kapasiteetin riittämättömyyden
lisäksi runkolukittavien telineiden puute, talvikäytössä olevien telineiden pieni määrä ja romupyörien suuri määrä.
Pasilan asema-alue tulee muuttumaan seuraavien viiden – kymmenen vuoden kuluessa KeskiPasilan rakentumisen alkaessa. Tämän takia alueelle ei haluta tehdä nyt suuria muutoksia vaativia ratkaisuja. Työn tavoitteena oli saada kevyillä, helposti toteutettavilla ja siirrettävissä olevilla
ratkaisuilla lisää pyöräpysäköintikapasiteettia ja parantaa pysäköinnin houkuttelevuutta. Lisäksi
nykyisiä pysäköintipaikkoja haluttiin järjestellä siten, että pyörät ovat paremmin järjestyksessä ja
alueet siistin näköisiä.
Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut sekä lisäävät pyöräpaikkojen määrää että parantavat niiden
käytettävyyttä ja laatua tuomalla alueelle erityyppisiä telineitä, pyöräkatoksia ja parannetun valaistuksen. Uusilla katoksilla halutaan nostaa pyöräpysäköintipaikkojen laatua sekä tarjota uusia talvikäyttöisiä telineitä. Lisäksi suunnitelmaan on koottu nykyiset tiedot alueiden omistussuhteista,
kunnossa- ja puhtaanapidon sopimuksista ja romupyörien poistamisen käytännöistä.
Pyörätelinemallien valinnassa haluttiin ottaa huomioon erilaiset tarpeet pyörien säilytyksessä sekä käytön sujuvuus ja mukavuus. Telineiden käytettävyyteen on kiinnitetty huomiota varmistamalla pyörien välien riittävä mitoitus: ilman katosta olevien telineiden pyörien väli on 60 cm, katoksen
alla 52 cm ja runkolukittavissa telineissä 90 cm. Lisäksi on haluttu lisätä runkolukittavien telineiden määrää ja kokeilla Suomessa uudentyyppisiä kaksikerroksisia telineitä ja saada niistä käyttökokemuksia tulevia suunnittelukohteita varten.
Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut on jaettu kahteen vaiheeseen. Vaiheen 1 ratkaisut on tarkoitus
toteuttaa vuonna 2011. Vaiheessa 2 esitetyt ratkaisut on tarkoitettu toteutettavaksi, jos alueen
kapasiteetti ei ensimmäisessä vaiheessa toteutettujen ratkaisujen jälkeen edelleenkään ole riittävä ja laatua halutaan parantaa. Pyöräpysäköintipaikkojen yhteenlaskettu määrä alueella on vaiheen 1 toteutuksen jälkeen 194 ja vaiheen 2 toteutuksen jälkeen 211.
Vaiheessa 1 on tarkoitus toteuttaa seuraavat kohteet:
• Asematorin länsireunan ja itäreunan telineiden uusiminen
• Katosten rakentaminen Asematorin keskelle, 44 uutta paikkaa
• Kaksikerroksinen teline Opastinsillalle
• Kaksikerroksinen teline ja katos Ratapihantien varteen, 42 uutta paikkaa
Vaiheessa 2 on tarkoitus toteuttaa seuraavat kohteet:
• Asematorin länsireunan uusi teline, 10 uutta paikkaa
• Ratapihantien nykyisten telineiden uusiminen ja kattaminen
• Pohjoisen alikulkutunnelin uusi teline, 10 uutta paikkaa
Vaiheen 1 telineiden ja katosten hankintakustannukset ovat noin 80 000 € ja valaistuksen hankintakustannukset noin 55 000 €. Vaiheen 2 telineiden ja katosten hankintakustannukset ovat noin
24 000 €. Kustannuksissa ei ole mukana jatkosuunnittelua, opasteita, telineiden ja valaisinten
asennusta ja asennuksen vaatimia materiaaleja eikä ulkomaisten telineiden rahteja. Kaikki kustannukset on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
Tavoitteena on rakentaa suunnitelman ensimmäinen vaihe kesällä 2011. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee tämän suunnitelman valmistuttua aloittaa välittömästi jatkosuunnittelu. Myös
kustannusjako ja kunnossapitovastuut eri toimijoiden kesken tulee sopia tässä vaiheessa.
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1. Johdanto
Pasilan asema on vilkas liityntäpyöräpysäköintipaikka. Aseman pyöräpysäköintipaikat ovat tarpeeseen nähden riittämättömät. Lisäksi ongelmina ovat talvikäyttöisten pyöräpysäköintipaikkojen
vähäinen määrä, romupyörien suuri määrä ja pyörien säilytys Opastinsillalla pyörätelineiden ulkopuolella.
Pasilan asema-alue tulee muuttumaan seuraavien viiden – kymmenen vuoden kuluessa KeskiPasilan rakentumisen alkaessa Pasilan rautatieaseman viereisestä korttelista. Tämän takia alueelle ei haluta tehdä nyt suuria muutoksia vaativia ratkaisuja. Työn tavoitteena onkin ollut suunnitella ratkaisu pyörien säilytykseen noin viideksi vuodeksi siten, että mahdolliset uudet rakenteet
ovat siirrettävissä ja käytettävissä uudelleen alueen muuttuessa.
Työn on tehty yhteystyössä Liikenneviraston, VR:n ja Helsingin kaupungin kesken. Työ on kaikille
osapuolille tärkeä pilottiprojekti, jossa suunnitelman lisäksi luodaan käytännöt yhteistyön jatkamiseksi myös muissa liityntäpyöräpysäköintikohteissa. Työ tehtiin tammi-maaliskuussa 2011.
Työtä on ohjannut ryhmä, johon ovat kuuluneet Liikennevirastosta Jyri Mustonen, Arja Aalto ja
Anna Vainio, VR-Yhtymä Oy:stä Matti Siitari ja Pirjo Huvila, Helsingin kaupungin rakennusvirastosta Jyrki Vättö sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta Marek Salermo ja Harri Verkamo.
Suunnittelijana työssä on toiminut WSP Finland Oy, jossa projektipäällikkönä on ollut Riikka Kallio
ja asiantuntijana Sirpa Laitinen.
Työn aikana oltiin yhteydessä Helsingin polkupyöräilijöihin, Pasilan aseman isännöitsijään ja Helsingin kaupungin kaavoittajiin. Helsingin polkupyöräilijöiltä saatiin arvokas aktiivipyöräilijöiden näkemys kaksikerroksisen pyörätelinemallin valintaan. Pasilan aseman isännöitsijän kanssa käytiin
läpi telineiden sijoittamisen rajoituksia ja kaavoittajien kanssa kaksikerroksisen telineen soveltuvuutta Opastinsillalle ja katosten soveltuvuutta Asematorille.

2. Tavoitteet ja lähtökohdat
Työn tavoitteena oli saada kevyillä, helposti toteutettavilla ratkaisuilla lisää pyöräpysäköintikapasiteettia ja parantaa pysäköinnin houkuttelevuutta. Nykyisiä pysäköintipaikkoja haluttiin järjestellä
siten, että pyörät ovat paremmin järjestyksessä ja alueet siistin näköisiä. Asema-alueella on 114
pyöräpysäköintipaikkaa, paikkojen käyttöaste oli vuoden 2009 laskennoissa 171 %.
Suunniteltavien ratkaisujen on tarkoitus olla alueella noin viisi vuotta. Lähtökohtana suunnittelussa pidettiin sitä, että nykyisiä rakenteita (mm. Ratapihantien kivimuurit ja Asematorin graniittimuurit) ei tarvitse purkaa. Suunnittelussa otettiin huomioon alueen kaikki toiminnot (mm. jalankulkureitit, saattoliikenne ja pysäköinti) ja suunnitelma tehtiin siten, että alueen nykyiset toiminnot eivät
häiriinny. Alueelle ei ollut tarkoituksenmukaista laatia kattavaa yleissuunnitelmaa, koska nyt tehtävät toimenpiteet ovat väliaikaisia.
Alueella on kohtuullisen paljon tarvetta talvikäytössä oleville telineille, mistä kertoo Opastinsillalla
oleva suuri määrä pyöriä myös talviaikaan. Opastinsillan pyöräpysäköintipaikat ovat nykyisin ainoat alueen talvihoidetut paikat. Työn yhtenä tavoitteena oli selkeyttää käytäntöä siitä, mitkä pyöräpysäköintipaikoista ovat talvikäytössä ja mitkä eivät, sekä lisätä talvikäyttöisten telineiden määrää. Ilman suojaa olevien telineiden talvikunnossapito on nykyisellä kunnossapitokalustolla ja nykyisillä resursseilla on lähes mahdotonta, minkä takia talvikäyttöön tarkoitettujen telineiden tulee
olla katettuja.
Vastuut nykyisten pyöräpysäköintipaikkojen kunnossa- ja puhtaanapidosta ja esimerkiksi romupyörien poistamisesta ovat olleet epäselviä. Työn yhtenä tarkoituksena oli saada selkeys pyöräpysäköinnin omistussuhteisiin ja kunnossa- ja puhtaanpidon vastuisiin.
Alueen pyöräpysäköintikapasiteetin lisäämiseksi työryhmällä on kiinnostusta kokeilla kaksikerroksista pyörätelinettä. Kaksikerroksisia pyörätelineitä on käytössä useissa Euroopan maissa, mutta
Suomessa tällaista telinettä ei julkisessa tilassa ole tiettävästi aikaisemmin kokeiltu.
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3. Alueen
n omistus
ssuhteett ja kunn
nossa- ja puhtaan
napito
3.1. Suunnittelualue
Suunnittelualueeseen kuului asem
marakennukse
en välitön läh
heisyys. Käyytännössä tuttkittiin mahdo
ollisuudet lissätä pyöräpy
ysäköintiä assema-aukiolla
a, Opastinsilllalla, Ratapihhantien varre
essa lähellä
Opastinsiltaa, pohjoise
en alikulun lä
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an varren ke-vyen liiken
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3.2. Alue
een omistussuhteett
Yleistä
Pasilan asseman alueen maapohja on valtion ra
autatiealuetta
a, jonka omisstaa Liikenne
evirasto (kuvva
1). Kiinteisstö Oy Pasila
an asema on
n vuokrannut Pasilan aseman liikenneepaikka-alueen Valtion ra
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Kuva 1. Ote
O kiinteistörrajakartasta
Asematorri
VR ja Helssingin kaupunki ovat Passilan asemara
akennuksen, asematorinn, Asemapäällikönkadun sils
lan, väestö
önsuojan ja pysäköinnin
p
suunnittelua
a, rakentamis
sta, omistamiista ja kunno
ossapitoa sekkä
kustannussten jakoa ko
oskevassa so
opimuksessa
aan (27.4.198
82) todenneeet seuraavaa
a: ”VR sallii
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Opastinsiilta
VR ja Helssingin kaupunki ovat sop
pimuksessaan 2.5.1979 sopineet Opaastinsillan suunnittelusta,
rakentamisesta ja kunnossapidosta
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(kuva 2). Opastinsillan
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utateiden yhtiiöittämisen yyhteydessä Suomen
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ntien katusuu
unnitelmasta
a 12.5.2006 (piirustus
(
nroo 29066).
Kuva 2. Ote
Asemapä
äällikönkadu
un sillan alla
a oleva kevy
yen liikentee
en väylä
Helsingin kaupunki ja VR
V ovat sop
pimuksessaan 21.7.1982 sopineet, etttä ”kaupunki omistaa Ase
emapäällikö
önkadun silla
an kosketusssuojineen sekä aseman ulkopuoliset
u
kkatu-, raitti- ja liikennejärrjestelyt va
alaistuksineen
n. Raitteihin sisältyy myö
ös Opastinsillalle johtava luiska.”
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3.3. Vastuut kunnossa- ja puhtaanapidosta
Kunnossa- ja puhtaanapidosta on vuosien varrella tehty useita sopimuksia. Sopimukset ovat tämän muistion liitteenä 1. Alle on koottu yhteenveto sopimusten sisällöistä koskien niitä alueita,
joihin tässä suunnitelmassa on suunniteltu pyöräpysäköintiä.
Asematori
Helsingin kaupunki ja Kiinteistö Oy Pasilan asema (nykyisin VR-Yhtymä Oy) ovat 5.3.1991 sopineet asematorin kunnossa- ja puhtaanapidosta seuraavaa:
”Kiinteistö Oy Pasilan asema on vuokrannut Pasilan aseman liikennepaikka-alueen Valtion rautateiltä 21.12.2035 saakka. Vuokrasopimuksessa yhtiö on mm. velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan vuokra-alueen kunnossapidosta ja huollosta asematori mukaan lukien, lukuun ottamatta niitä kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviä, jotka kuuluvat Helsingin kaupungille rautatiehallituksen
ja kaupungin välillä 27.4.1982 tehdyn sopimuksen mukaan.”
Vuoden 1982 sopimuksessa sanotaan: ”Kaupunki huolehtii kustannuksellaan Asematorin ajorataosuuden ja bussien pysähtymispaikkojen päällysteen kulutuskerroksesta, aurauksesta ilman lumen poisajoa sekä liukkauden torjunnasta. Ajorataosuuteen ei lueta torin pysäköintialuetta.”
Asematorin pyöräpysäköintipaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu siis VR-yhtymälle.
Opastinsilta
Helsingin kaupunki ja VR ovat sopimuksessaan 2.5.1979 sopineet, että ”kaupunki huolehtii kustannuksellaan sillan, porrashuoneen ja hissien sekä tilapäisten portaiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä niiden valaistuksesta.”
5.3.1991 tehdyssä sopimuksessa kaupunki ja Kiinteistö Oy Pasilan asema (nykyisin VR-Yhtymä)
ovat sopineet, että Kiinteistö Oy Pasilan asema hoitaa seuraavat kaupungin hoidettavaksi kuuluvat kohteet:
•
•
•
•

Opastinsillalta Pasilansillalle johtavan kevyen liikenteen väylän päällysteen kunnossapidon ja puhtaanapidon sekä valaistuksen huollon ja sähkömaksut
Opastinsillalle johtavan luiskan, portaiden sekä Opastinsillan tason ympärisvuotisen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä valaistuslaitteiden huollon ja sähkömaksut
Opastinsillan kahden hissin puhtaanapidon, huoltokustannukset sekä sähkömaksut
Opastinsillan puhtaanapidon

Näin ollen Opastinsillalla olevan pyöräpysäköintialueen puhtaanapito kuuluu VR-Yhtymälle, mutta
niiden kunnossapito kuuluu kaupungille.
Ratapihantien pyöräpysäköintialueet ja pyöräkaapit
Alueet on luovutettu Valtionrautateiden yhtiöittämisen yhteydessä Suomen valtion ja VR-Yhtymä
Oy:n välisellä luovutuskirjalla (7.4.1995) VR-Yhtymä Oy:lle. Alueiden kunnossa- ja puhtaanapito
on siis VR-yhtymän vastuulla.
Asemapäällikönkadun sillan alla oleva kevyen liikenteen väylä
Helsingin kaupunki ja VR ovat sopimuksessaan 21.7.1982 sopineet, että ”kaupunki huolehtii kustannuksellaan Asemapäällikönkadun sillan ja sen kosketussuojien kunnossa- ja puhtaanapidosta
sekä sillan kautta ja sen alitse johtavien teiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä valaistuslaitteiden huollosta ja sähkömaksuista.”

3.4. Tuleva maankäyttö
Keski-Pasilan suunnittelu on meneillään ja aluetta kehitetään tulevaisuudessa voimakkaasti. Keski-Pasilaan Pasilan sillan pohjoispuolelle välittömästi siltaan ja Pasilan asemaan liittyen on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa koko Pasilaa yhdistävä kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi keskustakortteli, joka sisältää muun muassa liike- ja toimistotiloja, asuntoja, alueita
yhdistävät jalankulkureitit toreineen, ja raakatilat myöhemmin mahdollisesti rakennettavalle metroasemalle. Keskustakorttelin rakentamisen yhteydessä Pasilansiltaa levennetään ja koko Asematori uudistetaan.

7 (29)

Keski-Passilan kaavoitu
uksen tavoitte
eellinen aika
ataulu on esittetty kuvassaa 3. Siihen liiittyvät kerrosalat ova
at seuraavatt:
•
•
•

tornialue 155 000
0 kem2 (kkuvassa sinin
nen alue)
eskustakortte
eli max. 140 000 kem2 (k
kuvassa puna
ainen alue)
ke
assuinalue 140 000 kem2 ( kuvassa kelttainen alue)

O Keski-Pas
silan keskeissten osien ka
aavoitusaikattaulusta.
Kuva 3. Ote
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uevarauksena
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ara-radan ma
ahdollinen to
oteutuminen on
o kuitenkin niin kaukanaa tulevaisuud
dessa, että tä
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oittaminen alu
ueelle on ma
ahdollista.
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3.5. Romupyörien poistaminen
Hylättyjen, huonokuntoisten ns. romupyörien suuri määrä on ongelma Pasilan aseman ympäristössä. Romupyörät heikentävät ympäristön viihtyisyyttä ja vievät kapasiteettia käytössä olevilta
pyöriltä. Polkupyörä katsotaan ajoneuvoksi, jolloin sen poistamiseen voidaan soveltaa lakia ajoneuvon siirtämisestä (Säädös 828/2008)
Lain 7 § ”hylätyn ajoneuvon siirto” sanoo asiasta seuraavaa: ” Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja
muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, tienpitoviranomainen on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron.
Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityisen
tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.”
Lain 8 § "romuajoneuvon siirto" sanoo seuraavaa: ” Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää
romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.
Ennen kuin romuajoneuvo siirretään, siitä on ilmoitettava ajoneuvon ajoneuvoliikennerekisteriin
merkitylle viimeiselle omistajalle taikka muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Ilmoituksessa on kehotettava siirtämään romuajoneuvo seitsemän päivän kuluessa uhalla, että ajoneuvo
toimitetaan edellä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla jätehuoltoon. Jos omistaja ei ole tiedossa, ilmoitus on kiinnitettävä romuajoneuvoon näkyvälle paikalle.
Lain pykälässä 9 ”Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös” määrätään seuraavaa: ”Viranomaisen on annettava varastosiirrosta kirjallinen päätös, joka on annettava todisteellisesti tiedoksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle
omistajalle ja haltijalle. Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen kannalta
olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon omistaja ei ole
tiedossa, tiedoksianto voidaan tehdä kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen
kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään.
Päätös on annettava viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo
30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.”
Lain pykälässä 12 ”Ajoneuvon siirtyminen kunnan omistukseen” sanotaan: ”Jos omistaja tai haltija
ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava
saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty. Romuajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kunnan ottaessa sen
haltuunsa.”
Romupyörien osalta laki on selkeä: pyörät voi poistaa alueelta ilmoittamalla siitä seitsemän päivää ennen poistamista. Sellaisten hylättyjen pyörien osalta, jotka vielä ovat ajokuntoisia ja eivät
siten täytä romuajoneuvon määritelmää tilanne on ongelmallisempi. Pyörät voi poistaa alueelta ja
siirtää varastoon, mutta tiedon saaminen omistajille on vaikeaa. Tässä kohdin on siis sovellettava
lain määräystä ilmoittaa ajoneuvojen siirrosta kuuluttamalla.
Euroopan monissa liityntäpyöräpysäköintipaikoissa on käytössä järjestelmä, jossa pitkään seisoneisiin pyöriin kiinnitetään tarra. Kun pyörään on kertynyt tietty määrä tarroja (se on siis seissyt
pitkään) se kuljetetaan pois. Asiasta on ilmoitettu liityntäpysäköintipaikalla.
Helsingissä hylättyjen pyörien poiskuljettaminen on sovittu HKR:n ajoneuvojen siirtoyksikön tehtäväksi. Heidän pitäisi käydä kaupungin telineet pari kertaa vuodessa lävitse. Pyöriin pannaan
kehotus viedä pyörä pois viikon kuluessa, jonka jälkeen HKR vie pyörät Tattarisuolle ja säilyttää
pyöriä kuukauden. Sen jälkeen pyörät muuttuvat kaupungin omaisuudeksi ja ne toimitetaan Uusix-verstaalle.
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4. Suunnitelma
4.1. Nykyiset ja uudet pyöräpysäköinnin sijoituspaikat
Pyöräpysäköintipaikkojen määrä ja laatu
Pasilan aseman alueella on nykyisin 114 pyöräpysäköintipaikkaa. Vuonna 2009 tehdyssä laskennassa pysäköintipaikkojen käyttöaste oli 171 %, mikä osoittaa lisäkapasiteetin suuren tarpeen.
Nykyisin ongelmana on kapasiteetin riittämättömyyden lisäksi runkolukittavien telineiden puute,
talvikäytössä olevien telineiden pieni määrä ja romupyörien suuri määrä.
Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut sekä lisäävät pyöräpaikkojen määrää että parantavat niiden
käytettävyyttä ja laatua tuomalla alueelle erityyppisiä telineitä ja pyöräkatoksia. Telineiden valinnassa on kiinnitetty huomiota telineiden käytettävyyteen, varmistamalla pyörien välien riittävä mitoitus. Lisäksi on haluttu lisätä runkolukittavien telineiden määrää. Uusilla katoksilla halutaan nostaa pyöräpysäköintipaikkojen laatua sekä tarjota uusia talvikäyttöisiä telineitä. Lisäksi halutaan
kokeilla Suomessa uudentyyppisiä kaksikerroksisia telineitä ja saada niistä käyttökokemuksia tulevia suunnittelukohteita varten.
Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut on jaettu kahteen vaiheeseen. Vaiheen 1 ratkaisut on tarkoitus
toteuttaa vuonna 2011. Vaiheessa 2 esitetyt ratkaisut on tarkoitettu toteutettavaksi, jos alueen
kapasiteetti ei ensimmäisessä vaiheessa toteutettujen ratkaisujen jälkeen edelleenkään ole riittävä ja laatua halutaan parantaa. Pyöräpysäköintipaikkojen yhteenlaskettu määrä alueella on vaiheen 1 toteutuksen jälkeen 194 ja vaiheen 2 toteutuksen jälkeen 211. Vaiheen 2 toteutuksen jälkeen jää vielä reservialueita, jotka suunnittelun yhteydessä todettiin mahdollisiksi, mutta toteutuksen ja hoidon osalta haastaviksi kohteiksi ja joihin ei siksi tässä vaiheessa esitetty pyöräpysäköintiä.
Pyörätelineiden ja katosten sijoituspaikat on esitetty kuvassa 4. Tarkemmat kartat paikoista on
esitetty seuraavissa kappaleissa.

10 (29)

Kuva 4. Suunnitelma Pasilan rauta
atieaseman pyöräpysäköinnin järjestäämiseksi
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Asematorri ja Asema--aukio
Asema-au
ukiolla on nyk
kyisin pyöräp
pysäköintiä sekä
s
aukion länsireunasssa että itäreunassa. Aukio
on
keskiosa, Asematori, on
o oleskelua luetta ja jalankulkijoiden reitti Asemappäällikönkad
dun bussi- ja
raitiovaunupysäkille. Nykyiset
N
telin eet ovat sek
kä irtonaisia että
e kiinteitä ”pystytelineittä”, johon pyyörä kiinnitettään eturenk
kaasta. Varsi nkin irtonaise
et telineet ov
vat huonossaa kunnossa. Asemaaukiolla on
n pyöräpysäk
köinnin lisäkssi autojen py
ysäköintipaik
kkoja, taksiassema ja taksien odotustila
at.
Suunnitelm
massa esitetään nykyiste
en telineiden uusimista ja
a vaihtamistaa kiinteisiin te
elineisiin. Osa
a
telineistä on
o etupyöräs
stä kiinnitettä
äviä ”pystytellineitä” ja osa
a runkolukituuksen mahdo
ollistavia kaaritelineitä. Suunnitelman
S
n toisessa va
aiheessa esittetään lisäksi uutta telineettä aukion lä
änsireunaan
huoltotilan
n muurin viereen. Aukion pyöräpysäkö
öintiratkaisutt on esitetty kkuvassa 7.

Kuvat 5 ja
a 6. Asema-a
aukion länsi- jja itäpuolen pyörätelineittä. Runsaslum
umisina talvin
na länsipuole
en
tilaa tarvita
aan lumitilan
na.

Kuva 7. Assema-aukion
n pyöräpysäkköintisuunnittelma. Asema
atorin suunnnitelma on ku
uvassa 9.
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Asematoriin oleskelutila
a on nykyisin
n vähäisessä
ä käytössä, minkä
m
takia toorin länsireunaan esitetä
ään
uusia pyörräpysäköintip
paikkoja. Aukkion itäreuna
a jää edelleen oleskelualuueeksi. Oles
skelualueen
viihtyisyyd
den parantam
miseksi tyhjill ään olevaa allasta
a
olisi suositeltavaa
s
a käyttää esim
m. istutusaltaana.
Asematoriin telineet totteutetaan ka
atettuna. Lähe
emmäksi ase
eman sisäännkäyntiä rake
ennetaan neljän katokssen ryhmä eturenkaasta kkiinnitettävillä
ä ”pystyteline
eillä”. Aukionn eteläreunan
n kahteen pie
enempään katokseen ra
akennetaan runkolukituks
sen mahdollistavat kaarittelineet. Kato
okset on sijoitettu aukio
olle siten, että
ä aukiolla ole
evia graniittis
sia pollareita joudutaan ppurkamaan vain yksi. Muu
ut
pollarit voiivat olla nyky
yisillä paikoilllaan.
Pyörien ku
ulku aukiolle on länsireun
nasta katoste
en välistä. Py
yörällä pääseee aukiolle vain länsireu-nasta, sillä
ä itäreunassa
a on pysäköiintipaikkoja ja
a eteläreuna
assa matalat portaat. Pyö
örien mahdolliset kulkure
eitit on esitettty suunnitelm
makuvassa. Täysin tyydy
yttävää ja turrvallista reittiä
ä Asematorillle
ei nykyisilllä liikennejärrjestelyillä pyystytä järjestä
ämään.

Kuva 8. Assematori nyk
kytilassa (Ku
uva: Helsingin
n kaupunki).
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Kuva 9. Assematorin py
yöräpysäköin
ntisuunnitelm
ma.
Pasilansillan alta kulke
ee kevyen liikkenteen väyllä, jonka vierressä on tilaaa ennen sillan tukimuuria
a.
Suunnittelun yhteydes
ssä tutkittiin t ilan ottamista
a pyöräpysäköintikäyttööön. Mitoitukse
en puolesta tit
lan käyttäm
minen pyöräpysäköintiin on mahdollis
sta ja tilaan mahtuisi
m
noinn 30 pyöräpy
ysäköintipaikkkaa. Paika
an katsottiin kuitenkin ole
evan hieman liian kaukan
na asemasta.. Lisäksi tilan
n saaminen
viihtyisäkssi ja valoisaks
si vaatisi toim
menpiteitä va
alaistukseen, pintojen kässittelyyn ja valvontaan.
v
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Kuva 10. Pasilansillan
P
alta kulkeva
a kevyen liike
enteen väylä ja sen viereessä oleva py
yöräpysäköin
nnin mahdo
ollistava tila.
Opastinsiilta ja Ratap
pihantie
Opastinsillalla pyöräpy
ysäköinnin on
ngelmana on
n pyörien säilytystilan huoono järjestys
s ja sen muka
ana tuoma epäsiisteys. Lisäksi pyörriä on kiinnite
etty runkolukituksen mah dollistavien telineiden
t
puuttuessa
a Opastinsillan käsijohte isiin.
Suunnitelm
massa Opastinsillalle esittetään kaksikerroksista te
elinettä (Orioon Bausystem
me GmbH,
saksa), josssa on runko
olukitusmahd
dollisuus. Kaksikerroksine
en teline ei tuuo kapasitee
ettiin lisäystä
nykyiseen verrattuna, mutta pitää p
pyörät nykyis
stä paremmin järjestykseessä. Lisäksi asematorille
e
rakennetta
avat uudet py
yöräkatoksett ja -telineet vähentävät painetta
p
Opaastinsillalle py
ysäköintiin.

Kuva 11. Opastinsillan
O
n pyöräpysäkköintipaikka.
Ratapihan
ntiellä on nyk
kyisin eturenkkaasta kiinnittettäviä ”pysttytelineitä”, jooiden kunto on kohtuullinen. Suun
nnitelman ens
simmäisessä
ä vaiheessa alueelle esite
etään nykyissten telineide
en eteläpuole
elle
asemarakennuksen se
einän viereen
n hollantilaistta kaksikerro
oksista telineettä. Teline siijoitetaan ka-S
n toisessa va
aiheessa nyk
kyisten teline
eiden tilalle raakennetaan katokset ja te
etokseen. Suunnitelman
lineet uusiitaan.
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Kuvat 12 ja
j 13. Ratapiihantien nykyyisiä pyöräpy
ysäköintipaik
kkoja ja uudeen kaksikerro
oksisen telineen sijoittuspaikka. (K
Kuva 12 Goo
ogle Maps)

Nykyiset Tu
urvatecin telinee
et,

Kuva 14. Ratapihantie
R
en ja Opastin
nsillan pyöräp
pysäköintisuu
unnitelma.
Ratapihan
ntien varressa
a lähes Opasstinsillan alla
a on nykyisin
n 10 pyöräkaaappia. Kaappien käyttö on
o
vähäistä, mutta
m
ne ova
at ilmeisesti ttoimintakunto
oisia. Suunnitelmassa kaaapit esitetää
än jätettäväkssi
paikoilleen
n, koska paik
kka, jossa ka
aapit ovat, so
oveltuu pimey
ytensä ja lähheisen sprinle
er-keskuksen
n
takia huon
nosti uusien telineiden
t
sij oituspaikaks
si. Lisäksi kohdassa on ppaljon rakenn
nukseen men
neviä putkia ja johtoja, jo
otka vaikeutta
avat perustus
sten kaivamista.
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Kuva 15. Nykyiset
N
pyö
öräkaapit.
Pohjoinen
n alikulku
Pohjoisen alikulun luon
na ei nykyisi n ole pyöräte
elineitä, muttta pyöriä näkkee jonkin ve
erran kiinnitetttynä alikulun käsijohteeseen. Aliku
ulun luona Ra
atapihantielle
e menevien pportaiden pohjoispuolella
a
on tila, jon
nka perällä on ovi. Ovi joh
htaa varastottilaan, joka on
o aseman kuunnossapitäjjien käytössä
ä.
Tilaa käyte
etään usein ja
j sinne pitää
ä pystyä kuljettamaan ko
ookkaita esinneitä, mutta ovelle
o
ei kuitenkaan ta
arvitse päästä autolla. Til an leveys 4,2 m mahdollistaa telineidden sijoittamisen paikalle
e.
Suunnitelm
massa on es
sitetty vaihee
essa 2 paikalle toteutettav
vaksi runkoluukituksen ma
ahdollistavat
telineet. Telineet sijoite
etaan seinän
n viereen, jolloin ne ovat katoksen suoojassa. Telin
neiden sijoitta
amisessa tu
ulee ottaa hu
uomioon ove
en aukeamise
en tarvitsema
a tila 1,9 m, jjoka on suos
siteltavaa me
erkitä maaha
an esim. maalauksella ja
a pysäköinnin
n kieltävällä tekstillä.
t

Kuva 16. Pyörätelineid
P
den sijoituspa
aikka pohjois
sen alikulun sisäänkäynn
s
nin yhteydess
sä.
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Kuva 17. Pohjoisen
P
aliikulun alueen
n pyöräpysäk
köintisuunnittelma.
Pohjoisen alikulun leve
eys on 8 mettriä, mikä ma
ahdollistaisi pyörätelineid
p
den sijoittamisen myös alikulkuun. Alikulun
A
pohjo
oisreunalle vvoisi sijoittaa runkolukittav
via telineitä ppitkittäissuun
nnassa. Teli-neet ja niisssä olevat py
yörät vaikeutttaisivat kuite
enkin alikulku
utunnelin puhhtaanapitoa merkittävästi,
minkä takiia alue pääte
ettiin jättää re
eservialueeksi.

4.2. Opa
astus
Uudella op
pastuksella halutaan
h
väh
hentää painettta suosituim
mmilla pyöräppysäköintipaikoilla ja saad
da
kaikki telin
neet paremm
min käyttöön. Lisäksi opas
stuksen avulla halutaan sselkeästi oso
oittaa, mitkä tet
lineet ovatt vain kesäkä
äytössä ja m itkä ympärivuotisessa kä
äytössä. Tätää tarkoitusta varten tarvia ja vain kes
taan kaksii erilaista opa
astetta: kartta
säkäyttöön ta
arkoitettujen ttelineiden op
paste.
Karttaan merkitään
m
kaikki alueella olevat pyörä
äpysäköintipa
aikat, niiden kapasiteetti, telineen tyyppi, katokse
et ja telineen
n käyttö kesä
ällä ja talvella
a. Kartta sijoitetaan jokaissen pyöräpys
säköintipaika
an
yhteyteen. Karttoja tarvitaan ensim
mmäisessä va
aiheessa seitsemän ja tooisessa vaihe
eessa kahdeksan. Toise
en vaiheen te
elineiden rakkentamisen jä
älkeen olema
assa olevat kkartat voidaa
an päivittää
vaihtamallla opasteen tarrapinta
t
– kkoko rakennetta ei siis ta
arvitse uusia..
Vain kesäkäyttöön tark
koitetut teline
eet tulee merkitä selvästi erillisellä oppasteella. Op
pasteesta tule
ee
käydä ilmi, milloin telin
ne poistetaan
n käytöstä. Näistä
N
telineis
stä tulee käyt
yttökauden jä
älkeen poista
aa
romupyörä
ät. Näitä tiloja
a voidaan ta
alvella käyttää
ä lumitilana. Vain kesäkääyttöön tarko
oitettuja teline
eitä on suun
nnitelmassa kolmessa pa
aikassa, muttta alueiden la
aajuuden takkia opasteita tarvitaan ka
ahdeksan.
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Kuva 18. Tampereen
T
asemalla
a
ollu
ut ilmoitus py
yörien poistamisesta.

4.3. Telin
ne- ja kato
osmallit
Telinemallien valinta
Pyörätelinemallien valinnassa halu
uttiin ottaa hu
uomioon erila
aiset tarpeet pyörien säily
ytyksessä se
ekä käytön sujuvuus ja mukavuus. A
Alueella halu
uttiin tarjota perinteisiä
p
etuurenkaasta kiinnitettäviä
k
malleja se
ekä runkolukituksen mahd
dollistavia malleja. Lisäks
si valittiin kakksi erilaista kaksikerroksi
k
ista telinettä
ä, joista haluttaan saada kkäyttökokemuksia.
Telineiden
n käytettävyy
yden ja käytö
ön sujuvuude
en ja mukavu
uuden varmisstamiseksi mitoitukseksi
m
pyörien vä
älissä valittiin
n ilman katossta olevissa telineissä
t
60 cm ja katokssen alla olev
vissa telineisssä
52 cm. Ka
aaritelineiden
n etäisyys toissistaan on 90 cm. Kaksik
kerroksisissaa telineissä mitoitus
m
on tiiviimpi 37,5
5–40 cm, mu
utta niissä pyyörien tarttum
mista toisiinsa
a on pyritty eehkäisemään
n asettamalla
a
joka toinen
n pyörä hiem
man eri tasoo
on viereisen kanssa.
k
Erila
aisilla telinem
malleilla pyritä
ään tarjoamaan pysä
äköintimahdo
ollisuus kaike
enlaisille pyö
örille. Esimerrkiksi eteen kkiinnitetty tav
vara- tai laukkkuteline, erikoinen
e
ohja
austanko tai kapeat renk
kaat saattava
at estää pyörä
rän pysäköim
misen eturen-kaasta tue
ettuun telinee
eseen.
Eturenkaa
asta tuettu teline
t
Kaikkiin pa
aikkoihin, joihin on suunn
nitelmassa esitetty eturen
nkaasta tuetttava telinema
alli (sekä ka-tokseen etttä ilman kato
osta), esitetä
ään Omni Sh
heltecin CR-ttelinettä. CR--telineen vak
kiomitoitukse
essa pyörien
n etäisyys toisistaan on vvain 42 cm, mutta
m
valmisttajan kanssaa on sovittu 60 cm mitoituksesta ilma
an katosta ole
evissa teline issä ja 52 cm
m mitoitukses
sta katoksenn alla olevissa
a telineissä.
Pystyssä seisova
s
teline mahdollista
aa maassa olevia
o
vastaa
avia telineitä helpommin alueen
a
puhtaanapidon ja pyörän saa
s telineese
een tukevam
mmin, kun sen
n molemmatt pyörät ovat maassa. Telineen kaarren eteenpäin
n kapeneva muoto (aukk
ko V-mallinen
n ylhäältäpäinn katsottuna
a) mahdollista
aa
eri paksuissten renkaide
en tukevan kkiinnityksen telineeseen.
t
Katoksissa
a olevat telin
neet ovat kuu
umasinkittyä ja pulverima
aalattua terässtä värinä RA
AL 7021, Bla
ack
Grey. Ilma
an katosta ole
evat telineet ovat kokona
aan ruostuma
atonta terästtä. Pyörätelin
neen runko on
o
käsitelty hionnalla grit 180 ja kaario
osat ovat hio
omatonta säh
hkökiillotettuaa ruostumato
onta terästä.
Väreissä ja pintamaterriaaleissa on
n pyritty ottam
mamaan huomioon Helsinngin kaupungin kaupunkikalusteohjjeen määritelmät mahdolllisimman hyvin.
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Kuva 19. Omni
O
Sheltec CR-teline P
Pasilaan suu
unnitellun teliineen pituus on 3 m ja pa
aikkojen väli
60 cm.
Runkoluk
kituksen mahdollistava teline
Paikkoihin
n, joissa suun
nnitelmassa on esitetty ru
unkolukitukse
en mahdollisstava teline, esitetään
e
Ovella Sysstems Oy:n Urban
U
1 -telin
nettä. Teline
e sopii sekä katokseen
k
etttä ilman kato
osta oleviin
paikkoihin. Kaaritelinee
et ovat kaikillla valmistajillla hyvin sam
manlaisia, joteen valmistaja
aksi valittiin
Helsingin kaupungin vuosisopimusstoimittaja.
Kaariteline
e on yksinkertainen ja se
elkeä, hyvin Pasilan
P
kaupunkikuvaan ssopiva teline
emalli. Kaariteline mahdo
ollistaa runko
olukituksen j a erityyppisten pyörien pysäköinnin.
p
Kaaritelineitä
ä valmistetaa
an
kapeana ja
a leveänä. Pasilaan
P
valitttiin leveä ma
alli, koska se pitää pyörätt paremmin järjestyksesssä
ja telineen
n antama tuki on parempii.
Pyöräteline on ruostum
matonta terässtä, hionta grit 180. Värit ja pintamateeriaalit ovat Helsingin
H
kau
upungin kaupunkikalustteohjeen mu kaiset.

j 21. Ovella Systems Oyy Urban1- tellineen havain
nnekuva ja m
mitoituskuva..
Kuvat 20 ja
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Kaksikerrroksiset telineet
Kaksikerro
oksisia teline
emalleja valitttiin alueelle kaksi,
k
koska erilaisista teelineistä haluttiin saada
käyttökoke
emuksia. Mo
olemmissa va
alituista malle
eista on alas
s laskeutuva kisko, joka helpottaa
h
pyö
örän nostam
mista ylempä
ään kerrokse
een. Vaikka liikkuvia osia sisältävä tellineet ovat he
erkempiä ilkivallalle ja rikkoontumis
selle, pidettiin
n ilman liikku
uvaa kiskoa olevaa
o
telineettä liian vaike
eana käyttää
ä.
Suunnittelun aikana tu
utkittiin tanska
alaisen Veks
sö:n kaksikerrroksisia telinneitä, mutta niitä ei valittu
u
alueelle tä
ämän takia.
Molemmat valituista malleista
m
ovatt yleisesti käy
ytössä Keskii-Euroopassaa ja niitä käy
yttämällä on tot
teutettu laajoja monen tuhannen pyyörän pysäköintilaitoksia esimerkiksi rautatieasem
mien yhteyteen.
Opastinsillalle valittiin saksalaisen Orion Bausy
ysteme GmbH:n kaksikerrroksinen ma
alli (kuva 22).
Tämän ma
allin ehdoton
n vahvuus on
n mahdollisuu
us tukea pyö
örä telineen vvaakatankoon. Näin pyörrän
ainoa tukip
piste ei ole vain
v
eturenka
aassa ja pyörrän saa lukitttua telineeseeen rungosta
a. Toisena va
ahvuutena pidettiin teline
een liikkuvaa
a kiskoa, joka
a mahdollista
aa pyörän noostamisen yle
empään kerrokseen. Lisää
L
kuvia te
elineistä on lliitteenä olev
vassa valmisttajan esitteisssä
Ratapihan
ntien varteen katoksen al le valittiin ho
ollantilaisen valmistajan
v
JJan Kuipers Nunspeet:n
N
Optima 15
56 -malli (kuv
va 23). Sen e
etuna ovat V:n muotoinen
n rengasura,, vaijeri lukits
semiseen, ala
as
laskeutuva
a kisko ja ylö
ösnostetun pyyörän takare
enkaan tuki. Lisäksi
L
yläkeerrassa on ru
unkolukitusmahdollisu
uus kiinteään
n ulokkeesee
en.

Kuva 22. Orion
O
Bausys
steme GmbH
H:n kaksikerrroksinen mallli.
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Kuva 23. Jan
J Kuipers Nunspeet:n Optima 156 -malli
Katos
Asematoriille ja Ratapihantielle esittetään suunn
nitelmassa Omni
O
Shelteccin katosta CPFT. Yksinke
ertainen ja selkeä,
s
raken
nteeltaan tukkeva ja vakuu
uttava katosm
malli sopii Heelsingin kaup
punkikaluste-tyyliin (Kau
upunkikalustteohje s.12). Suoralinjain
nen katos sop
pii lisäksi arkkkitehtuuriltaa
an Pasilan
asemarakennukseen. Katoksessa on valaistus
s. CPFT pyörräkatosmalli oon kehitetty vuonna 2010
0
Puistolan aseman korjaussuunnitte
elun yhteyde
essä yhteistyö
össä yritykseen kanssa. Pohjana
P
oli
Omni She
eltecin vakiom
malli CPF.
Katokseen
n voisi suunn
nitella lisäksi lasiin tarrana kiinnitettäv
vän pyöräpyssäköintitunnu
uksen.
Katoksen teline ja kato
okseton teline
aa mallia. Telineen kuvauus on aikaisemmassa kap
pe ovat sama
paleessa.
Katos ja pyöräteline
p
ov
vat kuumasin
nkittyä ja pulverimaalattua terästä. Väärinä RAL 70
021, Black
Grey. Väriit ja pintamatteriaalit ovat Helsingin ka
aupungin kau
upunkikalusteeohjeen muk
kaiset.
Katoksesssa on valaistu
us. Valaisime
et ovat suoja
ausluokkaa 2 (ilkivallan keesto).
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Kuva 24. Omni
O
Sheltecin CPFT-ka
atos.

4.4. Vala
aistuksen parantam
minen
Asematorrin alue
Nykyiset korkeat
k
Asem
matorin kulmiissa sijaitsev
vat pylväsvalaisimet ovat heikkotehois
set. Valaistustehoja ei suunnittelun
s
aikana
a
mitatttu, mutta tek
kniikka on vanhentunut.
Kivipaaseissa olevat pollarivalaisim
p
met ovat ositttain rikkoutuneet, eivätkää valaise. Pollarivalaisime
et
on poistetttava ja aluee
elle suunnitelltava alueen toimintoja tu
ukeva uusi vaalaistus.

Kuva 25, Asematorin
A
pylväsvalaisi
p
imet.
Asema-au
ukion nykyiste
en pylväsvallaisimien tilalle vaihdetaa
an valaisinpyylväät, joihin voidaan
v
kiinn
nittää useita valaisimia. Valaisimien
V
ssijoittelua voidaan muutta
aa tarpeen m
mukaan esim. rakennustyömaan aikana.
a
Pyörä
äkatoksiin sijjoitetaan vala
aistus.
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Kuvat 26 ja
j 27. Esimerrkki pylväsva
alaisimesta; MultiWoodyM
-valaisinpylvääs, jossa on useita Maxi-Woody-va
alaisimia.
Opastinsiilta
Opastinsillan valaisimista pyöräpyssäköinnin ko
ohdalla on yli 50 % samm
munut. Valaisimien huoltoa
on parann
nettava ja valaisimien mä
äärää lisättäv
vä. Asemarak
kennuksen jaa Opastinsilla
an välisen au
ukion kattovvalaisimet ov
vat vanhentu
uneet ja heikk
kotehoiset. Osa
O valaisimiista on samm
munut. Käytä
ävä on epäviihtyisä ja pimeä.
p
Käytävän kattovalaisim
met vaihdetaa
an uusiin teh
hokkaampiin valaisimiin. Mikäli kattorakennetta ei
uusita, käyytetään katos
ssa olevia va
anhoja valais
sinpisteitä uu
usien valaisim
mien sijoitusp
paikkoina. Po
ortaiden yläp
puolelle sijoittetaan lämpi män valkoistta valoa tuottavat LED-vaalaisimet huo
oltovälien
maksimoim
miseksi. Käy
ytävän valais imet ovat mo
onimetallivala
aisimia tasaissen valaistus
stason saavu
uttamiseksi. Valon väriks
si valitaan lä mmin valkoinen sävy, jok
ka sopii yhteeen led-valais
stuksen kansssa. Valaisinten sijoitus
s on esitetty kkuvassa. 31. Valaisimien määrä on taarkistettava.
Porrasvala
aisimen tyyppi Simes Me
egazip square
e steinless-s
steel S.5590W
W.19 tai vasttaava. Käytä
ävän upotettava kattova
alaisintyyppi Simes Zip sq
quare stainle
ess-steel. S.55864.19 HIT-TC CRI 20W
W.
Valaistukssen kunnossa
apito ja huoltto on varmistettava uude
ella huolto- jaa kunnossapiitosopimukse
ella.

O
n ja Asema-a
aukon välinen
n kattovalaistus on heikko
kotehoinen ja
a vanhentunu
utKuva 28. Opastinsillan
ta tekniikkkaa.
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Kuvat 29 ja
j 30. Esimerrkkikuva porrtaiden LED-v
valaistuksesta ja Simes M egazip squ
uare steinlessssteel-valaiisin.
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Ku
uva 31. Opasstinsillan ja Asema-aukio
on välisen tila
an valaistuss
suunnitelma.
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4.5. Kustannukset
Kustannustietona on ilmoitettu telineiden, katosten ja valaistuksen hankintakustannukset. Kustannuksissa ei ole mukana jatkosuunnittelua, opasteita, telineiden ja valaisinten asennusta ja
asennuksen vaatimia materiaaleja (esim. asennushiekka, uudelleen päällystys, sähkökaapelit) eikä ulkomaisten telineiden rahteja. Telineiden ja valaisinten asennuskustannukset riippuvat paljolti
toteutustavasta – keneltä asennus tilataan ja kuinka suurissa osissa.
Kaikki kustannukset on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
Taulukko 1. Pyörätelineiden ja -katosten hankintakustannukset.
Vaiheen 1 kustannukset
Sijainti

teline

Asema‐aukio, länsireunan
uusittavat telineet
Asematori, runkolukittavat
telineet

Omni Sheltec, CR
Ovella Systems Oy,
Urban 1

Asematori, katos
runkolukittaville telineille

Omni Sheltec CPFT

Asematori, katokset ja
telineet

Katos Omni Sheltec
CPFT, telineet Omni
Sheltec CR

Asema‐aukio, itäreunan
uusittavat telineet
Opastinsilta,
kaksikerroksinen teline

Ratapihantie, katos
Ratapihantie,
kaksikerroksinen teline
Yhteensä

Omni Sheltec, CR ja
Ovella Systems Oy,
Urban 1
Orion Bausysteme
GmbH,
kaksikerroksinen
Omni Sheltec CPFT
korotettuna
Jan Kuipers
Nunspeet, Optima
156

pintakäsittely

hinta / kpl
(veroton)

määrä

Ruostumaton teräs, putken
hionta Grit 180
Ruostumaton teräs, putken
hionta Grit 180
kuumasinkitty ja
pulverimaalattu teräs, RAL
7021, Black Grey
Katos ja pyörätelineen
runko kuumasinkitty ja
pulverimaalattu teräs, RAL
7021, Black Grey

3 (2 + 1)
moduulia
(15 paikkaa) 875 € ja 1588 €
8 (16
paikkaa)
160 €

kustannus
(veroton) Huomiot
Sinkityn telineen hinta noin 400 €
ensimmäinen moduuli ja 300 €
2 463 € seuraavat kiinni olevat moduulit
1 280 €

2

14 200 €

14 200 €

4 moduulia
(32 paikkaa)

25 500 €

25 500 €

5 (4 + 1)
moduulia
(25
paikkaa), 10 CR 3013 € ja
875 €, Urban 1
Ruostumaton teräs, putken telinettä
(20 paikkaa) 160 €
hionta Grit 180
kuumasinkitty ja
pulverimaalattu teräs, RAL 1 teline (24
7021, Black Grey
paikkaa)
6 970 €
kuumasinkitty ja
pulverimaalattu teräs, RAL
7021, Black Grey
2 katosta
16 000 €
kuumasinkitty ja
pulverimaalattu teräs, RAL 1 teline (42
7021, Black Grey
paikkaa)
191 € / paikka

Sinkityn CR telineen hinta noin 400 €
ensimmäinen moduuli ja 300 €
5 488 € seuraavat kiinni olevat moduulit

6 970 € Sinkityn hinta 4850 €
Huom! Korotuksen vaikutusta hintaan
ei ole varmistettu valmistajalta. Hinta
16 000 € on arvio.

8 022 € Sinkityn hinta 6132 €
79 923 €

Vaiheen 2 kustannukset
Sijainti

teline

Asema‐aukio, länsireunan
uudet telineet

Omni Sheltec, CR

Ratapihantie, katokset ja
telineet
Pohjoinen alikulku,
kaaritelineet
Yhteensä

Katos Omni Sheltec
CPFT, telineet Omni
Sheltec CR
Ovella Systems Oy,
Urban 1

määrä
Ruostumaton teräs, putken
hionta Grit 180
Katos ja pyörätelineen
runko kuumasinkitty ja
pulverimaalattu teräs, RAL
7021, Black Grey
Ruostumaton teräs, putken
hionta Grit 180

2 moduulia
(10 paikkaa)

hinta / kpl
(veroton)

kustannus
(veroton) Huomiot
Sinkityn telineen hinta noin 400 €
ensimmäinen moduuli ja 300 €
1 588 €
1 588 € seuraavat kiinni olevat moduulit

3 katosta
(24 paikkaa)
5 (10
paikkaa)
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7 200 €

21 600 €

160 €

800 €
23 988 €

Taulukko 2. Valaisinten hankintakustannukset.
Valaistuksen kustannukset
valaisin‐ ja
pylvästyyppi

Sijainti

hinta / kpl
(veroton)

määrä

iGuzzini, MultiWoody,
pylväs 10 m (9m maan Pylväs maalattu, väri
päällä), koodi 1288,
grafiiin harmaa,colour 15
Asema‐aukio
Valaisin iGuzzini,
MaxiWoody BB31, LED
36 warm white, +
tuplakiinnikket 6013 grafiitin harmaa
16 + 8
Ruostumaton teräskehikko,
lisäksi upotuskehikko
mikäli upotusaukko on
Käytävä välillä asema‐aukio‐
isompi kuin
Opastinsilta
Simes
P210xL210XS215
Ruostumaton teräskehikko,
lisäksi upotuskehikko
mikäli upotusaukko on
isompi kuin
Portaikko Opastinsillan päästä Simes S.5590W.19
P280xL280XS216
Yhteensä

4

1 000 €

740 € + 71 €

27

18

760 €

1 000 €

kustannus Huom . Valaisimien määrä tarkistettava
(veroton) laskelmilla

4 000 €
Kpl‐kustannuksissa huomioitu vain
valaisimien ja kiinnikkeiden hinnat,
asennuskustannukset voi arvioida noin
12 408 € 1.5 kertoimella
Kpl‐kustannuksissa on huomioitu vain
valaisimien ja upotuskoteloiden
hinnat, asennuskustannukset voi
20 520 € arvioida lisksi noin 1.5 kertoimella
Kpl‐kustannuksissa on huomioitu vain
valaisimien ja upotuskoteloiden
hinnat, asennuskustannukset voi
18 000 € arvioida lisksi noin 1.5 kertoimella .
54 928 €

5. Jatkotoimenpiteet
Tavoitteena on rakentaa suunnitelman ensimmäinen vaihe kesällä 2011. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee tämän suunnitelman valmistuttua aloittaa välittömästi jatkosuunnittelu. Erikseen tarvitaan:
•
•
•

rakennussuunnitelma telineiden ja katosten tarkasta sijoittamisesta ja perustustavasta
valaistussuunnitelma ja sähkösuunnitelma valaisinten tarkasta sijoittamisesta
suunnitelma kartan sisällöstä, ulkonäöstä ja opasterakenteen mitoituksesta ja ulkonäöstä.

Myös kustannusjako ja kunnossapitovastuut eri toimijoiden kesken tulee sopia tässä vaiheessa.
Kunnossapidon osalta tulee tarkemmin määritellä pyörätelineiden osalta mitä sisältyy telineiden
hoitoon ja mitä kunnossapitoon ja kuka on vastuussa romupyörien poistamisesta.
Telineiden valmistuttua kaksikerroksisista telineistä olisi suositeltavaa tehdä käyttäjätutkimus.
Käyttäjätutkimuksesta saatuja telineiden käyttökokemuksia voitaisiin hyödyntää tulevissa pyöräpysäköintisuunnitelmissa.
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LIITTEET
Liite 1. Pasilan asema-alueen kunnossa- ja puhtaanapitosopimuksia
Liite 2. Pyörätelineiden ja katoksen esitteet
-

Omni Sheltec, CR
Ovella Systems Oy, Urban 1
Orion Bausysteme GmbH, kaksikerroksinen
Jan Kuipers Nunspeet, Optima 156
Omni Sheltec CPF

Liite 3. Valaisinesitteet
-

Multi Woody, iGuzzini
Zip Square Steinless-steel, Simes, Fagerhult

Liite 4. Pyörätelineiden ja -katosten toimittajien yhteystiedot
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LIITE 2
Pyöräteelineiden
n ja ‐kato
osten esittteet
Omni Sheltec, CR

Pasilaan suu
unnitellun viiden pyörän telineen pit uus on 3000
0 mm ja pyörien väli 600 mm.

Huom!
Vakiomallissa kaaren
syvyys (se osa, johon
pyörä tuetaan) on 180
mm. Syvyyttä voidaan
tarvittaessa suurentaa.

Pasilaan suunnitellun viiden pyörän
n telineen pituus on 3000 mm ja pyyörien väli 600 mm
m.
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Doppelstockradparker
Double-deck Stands, Support pour bicyclettes à deux étages
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Optional auch lieferbar mit
• Anlehnbügel
• Focusierelement
• Geräuschdämmung
En option, livrable également avec
• Arceau d'appui
• Elément de centrage
• Antibruit

Optionally available with
• brace frame
• focusing element
• noise suppression

*

Einseitige Beschickung
single-sided parking
à un côté

Doppelseitige Beschickung
double-sided parking
bilatéral

*

Hocheinstellung in der oberen Etage: Bodenabstand
der ausgezogenen Einstellschiene ca. 400 mm
Placement in the upper level: ground to the lower
end of extended positioning rail about 400 mm

36

Position haute à l'étage supérieur : Distance au sol
du rail sorti env. 400 mm
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!
t
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t
Zwe
- doppel
Two levels - twice the capacity!

Deux niveaux – double capacité !

1

2

3

4

Obere Führungsschiene nach
hinten ziehen und absenken.

Vorderrad anheben und in die
Führungsschiene hineinstellen.

Rad am Rahmen anheben und in
der Führungsschiene nach vorne
schieben...

Pull upper guide rail out and
down.

Lift the front wheel up and onto
the guide rail.

Lift bike frame while pushing it
further into the guide rail...

Tirer le rail-guide supérieur
vers l'arrière et l’abaisser.

Soulever la roue avant et la placer dans le rail-guide.

Soulever le vélo par le cadre et le
pousser vers l'avant dans le railguide...

5

6

... bis das Vorderrad im vorderen
Sicherungsbügel Halt gegen seitliches Wegkippen findet und das
Hinterrad gleichzeitig durch die
eingebaute Rückrollsicherung
arretiert wird.

Fertig!

... until the front wheel is secured
against tipping sideways by the
front safety bar; the rear wheel is
simultaneously latched by the
back-roll stop.

Und beim
Abholen
geht´s genau
so leicht!

... jusqu’à ce que la roue avant
soit stabilisée dans l’arceau avant
et simultanément arrêtée par le
système de blocage arrière.

Finished! And getting your bike
out is just as easy!
Terminé ! Et au retour c’est tout
aussi facile !
Führungsschiene anheben und ohne
großen Kraftaufwand (Hebelgesetz)
über die leicht gleitenden Rollen
nach vorne in die Park-Position
schieben.
Lift guide rail and, without much
effort (leveraged), push the easy
sliding roller forward into its park
position.
Soulever le rail-guide et le pousser
à l’aide des roulettes vers l’avant en
position de parking, facilement et sans
grande dépense d'énergie (loi du levier).

n
e
n
o
i
s
n
e
m
i
nI novative Dllen Radparkens
ratione
Innovative Dimensions
Rational Bike Parking

Dimensions innovatrices
– Support rationnel
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Doppelstock Fahrradparker
Optimale Raumnutzung in 3D
Occupation minimale des sols !
Les bicyclettes sont garées
décalées les unes par
rapport aux autres (position basse / haute) pour
que les guidons ne se touchent pas. Espace standard : 400 mm, en option il est possible d'adapter l'espace entre les bicyclettes suivant les particularités du site.

Minimal space
requirements!
Bike parking positions are
vertically offset from one
another (high/low positions) to keep handlebars
from touching. Standard
spacing: 400 mm, as an
option, bike spacing can
be increased to accommodate the site's
particular situation.

Minimaler
Platzbedarf!
Räder werden höhenversetzt
zueinander geparkt (Hoch/Tiefeinstellung), um zu vermeiden, daß sich die Lenker
berühren. Standardabstand:
400 mm; optional können
die Radabstände den erforderlichen Gegebenheiten entsprechend vergrößert werden.

Statique !
La construction stable permet une distance de 4 m
en standard entre les supports!

Static!
Stable construction allows
standard support spacing
of up to 4 m!

Statik!
Stabile Konstruktion erlaubt im
Standard Stützenabstände bis
zu 4,00 m !

Descente !
Des freineurs permettent
de contrôler la descente
de la glissière de positionnement.

Down please!
Decline slope limitation for
controlled drop of the
positioning rail.

Abwärts!
Neigungsbegrenzer zur kontrollierten Absenkung der
Einstellschiene

Sécurité !
Des arceaux d'appui
(option) assurent à la fois
la protection contre le vol
et la sécurité de stationnement de la bicyclette de
façon optimale. Ces
arceaux sont en plus
recouverts d'un film qui
protège la peinture de la
bicyclette contre les rayures.

Safety!
The brace frame (optional)
not only improves theft
security for the bike but
also optimises the bike's
parked stability. This
brace frame is covered
with anti-scratch foil to
prevent scratching the
bikes painted surfaces.

Sicherheit!
Durch Anlehnbügel (Option)
wird sowohl die Diebstahl als auch die Standsicherheit
des Rades optimiert und
zudem durch aufgebrachte
Gleitschutzfolie gegen
Verkratzen geschützt.

La géométrie du rail permet de guider la bicyclette en la poussant.

The positioning rail's
shape guides the bike into
position.

Durch Schienengeometrie
wird das Rad beim
Einschieben geführt.

❹
❺

❼

❹
❷

Hinweis:
Das Anschließen des Rades mittels Seiloder Bügelschloß erfolgt in der oberen
Etage idealerweise im ausgezogenen
Zustand der Einstellschiene. Dadurch wird
die Handhabung erheblich erleichtert.
Das Anschließen des Rades am Anlehnbügel ist an allen Punkten möglich. Ein
Verhaken der Pedale am Anlehnbügel kann
durch dessen Geometrie bei fachgerechter
Bedienung ausgeschlossen werden.

38

❸

Note:
For upper level parking, a bike can
be most conveniently locked to the
stand with a cable lock or a U-bar
lock while the positioning rail is still in
its extended (inclined) position. This
significantly improves handling. The
bike can be locked to the brace frame
at any point. The brace frame is shaped so that it will not catch the bike's
pedals if the bike is properly inserted.

❻
❷

Remarque :
La fixation de la bicyclette, à l'aide d'un
câble anti-vol ou d'une barre en U,
se fait de façon idéale lorsque le rail est
encore incliné. Ceci facilite énormément
la manipulation. La bicyclette peut être
verrouillée en tout point sur l'arceau.
L'arceau est construit de façon telle que,
si son emploi est correct, il est
impossible que la pédale s'accroche.
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Double-deck Bicycle Stands Optimal space utilisation in 3D
Parking à bicyclette à deux niveaux Utilisation optimale de place en 3D
Geringer Kraftaufwand!
Dem Hebelgesetz sei Dank ist das
Anheben der ausgezogenen und
mit einem Rad beladenen Schiene
(fast) kinderleicht.

Minimal effort!
Thanks to the law of leverage,
lifting the extended rail when it
is loaded with a bicycle is
(almost) child's play.

Effort minimal !
Grâce à la loi du levier,
le relèvement du rail chargé
de la bicyclette est (presque) un jeu d'enfant.

Komfort!
Schiene für Einstellung in der
oberen Ebene läßt sich über leicht
gleitendes, 5-Rollen-System herausziehen und absenken.
Rastet in der „Parkposition“ ein

Comfort!
Positioning rails along the upper
level are easy to extend and
lower because they are fitted
with a system of 5 smooth rollers. The rail detents into its elevated "parking position".

Confort !
Un système de 5 roulettes à
glissement souple permet
de faire descendre et de
remonter facilement le rail
de positionnement du
niveau supérieur. Le rail
s'encliquette dans la « position parking ».

Modularität!
Konstruktion besteht aus
Serienbauteilen, die sich
beliebig erweitern läßt.

Modularity!
Assembly is accomplished with
standard parts that can be
laterally extended to any length.

Modularité !
La construction est faite de
modules standard qui se
laissent multiplier suivant les
desiderata.

Rückrollsicherung!
Durch Aussparung in der
Einstellschiene sowie vorgelagertem Bremsklotz wird dem
Bewegungsdrang des Rades
entgegengewirkt.

Roll-out security!
The relief in the positioning
rail and its outboard chock
work against the bike's
natural inertia.

Anti-recul sécurisé !
Le rail de positionnement
est pourvu de cales et de
niches qui empêchent la
tendance naturelle de la
bicyclette à se « faire la
belle ».

Bodenabstand!
Durch den teleskopartig
konstruierten Ausziehgriff, läßt sich
der Abstand zwischen Boden und
der Einstellschiene auf 40 cm minimieren! Höher muß das Rad nicht
angehoben werden! Außerdem
wird die Hebelwirkung (s.oben
„Geringer Kraftaufwand“) verbessert

Low-limit gap!
The telescoping pull-out handle
reduces the vertical spacing
between the fully lowered
positioning rail and the
floor/ground surface to only
40 cm! The bike's front wheel
need not be lifted any further
than this! This also improves the
leverage effect (see above
"Minimal effort").

Distance au sol !
Grâce à la poignée de tirage façon télescopique, la
distance entre le rail et le
sol se laisse réduire à 40
cm ! Il n'est pas nécessaire
d'élever la bicyclette plus
haut ! En outre, la loi du
levier (voir plus haut « Effort
minimal ») est ainsi renforcée.

❶ Teleskopgriff ❷ Einstellschiene
❸ Anlehnbügel ❹ Schlittenkasten
mit Stützrolle und 4-Punkt
gelagertem Schlitten ❺ Traverse
❻ L-Stütze (1-seitige Beschickung),
T-Stütze (2-seitige Beschickung)
❼ Lokal angebrachte Gleitschutzfolie zum Schutz vor Kratzern.

❶ telescoping handle
❷ positioning rail
❸ brace frame ❹ slide box
with support rollers, 4-bearing
points for slide ❺ traverse
❻ L-supports (single-sided parking), T-supports (double-sided
parking) ❼ anti-scratch foil
(applied on-site as part of the
assembly process)

❶ Poignée télescopique
❷ Rail de positionnement
❸ Arceau d'appui ❹
Boîtier de chariot
avec roulettes de support et
chariot 4 points ❺
Traverse ❻ Supports en
L (chargement d'1 côté),
supports en T (chargement
de 2 côtés) ❼ Film antirayures appliqué localement pour la protection de
la peinture

❶
❸

❶
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Doppelstockradparker
Double-deck Stands, Support pour bicyclettes à deux étages

40

CityDesign 2008 Teil1.qxd

23.01.2009

17:02 Uhr

Seite 41

Ausschreibungstext
rüf-Nr.:
ADFC P 05
Q 05
Pos.

1

ORION-Doppelstockparker

Beschreibung

Stück
Einheitspreis Gesamtpreis
Radeinstellung

...........Radeinstellungen zur einseitigen
Beschickung, Einstellungswinkel 90o
...........Radeinstellungen zur einseitigen
Beschickung, Einstellungswinkel 45o
...........Radeinstellungen zur doppelseitigen Beschickung, Einstellungswinkel 90o
Achsabstand der Stellplätze: 400 mm (Standardabstand) optional können die Radabstände den erforderlichen Gegebenheiten entsprechend vergrößert werden
Die Räder sind höhenversetzt zueinander anzuordnen (Hoch-/Tiefeinstellung). Damit soll vermieden werden,
dass sich die Lenker berühren.
Modularität: die Konstruktion soll aus Serienbauteilen bestehen, mit denen Reihenanlagen in beliebiger Länge
erstellt werden können. Eine nachträgliche Erweiterung der Anlage mit gleichen Bauteilen muss sichergestellt sein.
Die freitragende Stahlkonstruktion zur Aufnahme der oberen Fahrradeinstellschienen ist aus horizontal und vertikal – nach statischen Erfordernissen – angeordneten Hohlprofilrohren herzustellen. Die längslaufenden
Hohlprofilrohre sind mit Anschlusskonsolen in Hoch-/Tiefanordnung für die Aufnahme der oberen Führungsschiene auszustatten. Die vertikalen Hohlprofilrohre sind zum Bodenanschluss winkelförmig (einseitige
Ausführung) oder t-förmig (doppelseitige Ausführung) auszubilden und mit Bodenplatten zum Aufdübeln zu
versehen. Alle offenen Rohrenden erhalten schwarze Kunststoffabdeckkappen.
In der oberen Etage sind in den hoch-/tief angeordneten Anschlusskonsolen, Führungschienen und Schlitten
mit einem wartungsfreien 5-Rollensystem aus kugelgelagerten Nylonrollen mit staubgeschützten Kugellagern
einzubauen. In die Führungsschienen sind ausziehbare Einstellschienen zu integrieren und mit den rollengelagerten Schlitten zu verbinden. Kopfdeckel, Sicherungsbleche und Haltelaschen in den Führungsschienen und
Schlitten geben die Begrenzung des Schubweges und den max. Winkel der Schrägstellung der
Einstellschienen vor.
Die Konstruktion muss ein mechanisches, leichtes Ausfahren der oberen Einfahrschienen bis zur Schrägstellung gewährleisten, ebenso ein leichtes Zurückfahren in die Parkstellung. Die ausziehbare Einstellschiene
muß in der Parkposition einrasten.
Damit das eingestellte Rad sowohl in der Parkposition als auch während dem Verschieben der Schiene in
einer aufrechten Position gehalten wird, ist der vordere Bereich der Einstellschienen mit einem, den
Querschnitt verjüngendem, Spezialfederungsstahlformelement ausgestattet. Mit diesem wird das Rad in die
optimale Parkposition geführt und gehalten.
Die verschiebbare Einstellschiene erhält einen teleskopartig konstruierten Ausziehgriff, durch den sich der
Abstand zwischen Boden und der Einstellschiene auf 400 mm minimieren läßt. Dadurch muss das Rad lediglich um dieses Maß angehoben werden. Durch den teleskopartig ausgebildeten Ausziehgriff ist konstruktiv
eine besonders günstige Hebelwirkung zur leichteren Bedienung der oberen Einstellschiene zu erzielen.
Die unteren, statischen Einstellschienen sind aus wannenförmig geprägten Profilschalen herzustellen. Die
Schienengeometrie ist so zu gestalten, dass das Rad beim Einschieben geführt wird. In der Hochanordnung
der Einstellschienen sind Rückrollsicherungen zu integrieren. Die unteren Einstellschienen sind ebenfalls Hoch/Tiefanordnung auszuführen.
Alle Stahlkonstruktionsteile sind grundsätzlich im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt.
Die Konstruktion ist schraubbar auszuführen, so dass bei der Montage keine Schweißarbeiten erforderlich
sind und eine spätere Demontage und Umsetzung der Anlagen möglich ist.
Die Konstruktion ist so auszuführen, dass für den Einbau lediglich ein zum Aufdübeln geeigneter, planebener
Bodenbelag vorzuhalten ist. Podeste, sonstige Erhöhungen oder Vertiefungen dürfen weder funktionsbedingt
noch zum Zwecke des Einbaues erforderlich werden.
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Anlehnbügel, seitlich, min. 500 mm über der Einstellschiene angeordnet und über die gesamte Länge der
Einstellschiene verlaufend, so daß das Fahrrad an jeder beliebigen Position, insbesondere auch am Rahmen
mit einem handelsüblichen Seil- oder Bügelschloss angeschlossen werden kann.
Die Geometrie des Anlehnbügels ist so zu gestalten, dass das Fahrrad ungehindert in die Einstellschiene
geschoben werden kann bis es stabil parkt.
Die mit dem Fahrradrahmen in Berührung kommende Kontaktfläche des Anlehnbügels ist mit einer
Gleitschutzfolie gegen Verkratzen zu schützen.
Der Anlehnbügel ist sowohl für die oberen, ausziehbaren Einstellschienen als auch für die unteren, statischen
Einstellschienen vorzusehen.
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Focusierelement zur geführten Aufnahme des Vorderrades beim Parkvorgang.
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Geräuschgedämmte Ausführung zur Reduzierung des aus der Nutzug resultierenden Schallpegels.
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Pulverbeschichtung nach RAL im Farbton nach Wahl des Auftraggebers
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Diesen Text können Sie bei uns auf einer Diskette oder per e-mail (info@orion-bausysteme.de) anfordern
oder von unserer Homepage herunterladen! www.orion-bausysteme.de
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Katos Omnii Sheltec CPFFT

Rakennekuva katoksesta. Huom! Kuvan mitat eivät ole Pasilan katoksesta.

LIITE 4
Pyörätelineiden ja ‐katosten toimittajien yhteystiedot

Teline: Omni Sheltec, CR
Katos: Omni Sheltec CPFT
Petteri Mononen
Alushel Oy, www.alushel.fi
Mobile + 358 40 9005151
Email: petteri.mononen@alushel.fi

Kaksikerroksinen saksalainen teline: Orion Bausysteme GmbH
Suomalainen maahantuoja:
Sami Kaivola
Partner
Puuhamies Oy
21270 Nousiainen, Finland
Mobile +358 4452 42826
www.puuhamies.fi

Kaksikerroksinen hollantilainen teline: Jan Kuipers Nunspeet, Optima 156
Lammert Brummel
+31 (0)341 252 944
+31 (0)6 2325 8074
lbrummel@jankuipers‐nunspeet.nl
www.jankuipers‐nunspeet.nl
Jan Kuipers Nunspeet
Postbus 5 ‐ 8070 AA Nunspeet
Industrieweg 20 ‐ 8071 CT Nunspeet

