
Strategiaohjelman 2009–2012 
toteutuminen 
- haasteet ja vaikuttavuus 
Yleisten töiden lautakunta 

Hyvää Helsinkiä rakentamassa 



4. Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja 
turvallinen Helsinki 
Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki 

 avoimuutta lisää 
 taksarakenne joustavammaksi, ja 

uutta sallivaksi 
 tapahtumamyönteisempään 

suuntaan, mutta ei vain 
tapahtumien ehdoilla 

 uudet toimintatavat; sosiaalisen 
median hyväksikäyttö ja sen 
mukanaan tuomat ongelmat 

 
JA PALJON MUUTAKIN ON 
 Merellinen Helsinki ei ole edennyt 
 Kaupungin siisteydestä 

huolehtiminen 
 

PALJON ON SAATU AIKAISEKSI 
 Tapahtumalupa-asioiden 

käsittely 
 yhtenäistetty, keskitetty ja 

tehty ennustettavammaksi 
 yhtenäiset taksat 
 valvontaa tehostettu 
 sähköinen 

hallintajärjestelmä 
MUTTA PAREMMIN 
PITÄÄ TEHDÄ 
 tiedottaminen 
 ristiriidat sovitettava 

(tapahtuma/asukkaat) 
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6. Asumisen määrä, laatu ja kaupunkiympäristö 
Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia 
urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä 

HELSINKI ON HIENO PAIKKA, MUTTA ONGELMIA ON 

 Tosiasioiden tunnustaminen 
 maamassojen käsittely- ja varastointipaikat löydettävä 
 lumen aiheuttama tilan tarve taattava 

 lumitilat 
 vastaanottopaikat 

 Luonnonhoidon toteuttamisessa jatkuva törmäyskurssi  
 

PAHASTI KARILLA 

 katujen kunnossapidon vaikutukset  
kaavoituksen 
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7. Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastonmuutokseen vastaamiseksi 

Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa 
säästäväksi 

ETENEE HYVIN 
 kaupungilla on toimenpideohjelma, joka tähtää 

kasvihuonepäästöjen vähenemiseen 20 % vuoden 90 tasosta 
vuoteen 2020 mennessä 

 virastoilla on vuotuiset 2 % säästötavoitteet kunkin viraston 
energiankäytössä  

SUURIA ONGELMIA TULOSSA 
 Mihin ylijäämämaamassat jatkossa? Kaupungin 

energiantehokkuustoiminnan olennainen osa on vaikuttaa 
alueella tapahtuvan rakennustoimen logistiikkaan. 20 v. 
Östersundom? 

 Em. koskee myös lumen hävittämistä 
Hyvää Helsinkiä rakentamassa 



8. Liikennejärjestelmän kehittäminen 

Liikennejärjestelmää kehitetään … 

HYVÄÄ SUORIUTUMISTA 
 joukkoliikenteen, jalankulun ja 

pyöräilyn edistämisen vaatimat 
hankkeet, kuten 
 Raitiolinja 9, Keskuskatu ja Baana 

PARANNETTAVAA ON  
 Alueprojektien investointi-

määrärahojen ylimitoitukset  
 mm. Kalasatama, 

Kruunuvuorenranta  
ovat heikentäneet kaupungin katu- ja 
puistoverkoston sekä siltojen tilaa 
(peruskorjauksiin ei riitä rahaa, 
kunnossapito kohtuuttoman kalliiksi 

 Hyvää Helsinkiä rakentamassa 

JA PARANNETTAVAA RIITTÄÄ 

 investointirahoituksen 
suppea-alainen 
kohdistaminen 
 esim. pyöräilyn 

erillismäärärahat 

 



9. Muutosvalmiutta lisätään … 

Toimialarajat ylittävät palveluprosessit 

PALJON ON PARANNETTAVAA  
 Teknisellä sektorilla kaksi rootelia hallintoineen  

 vie liikaa aika kaikilla tasoilla (toiminta, virastot, ja lautakunnat) 
lausuntojen pyytämiseen, niiden antamiseen ja käsittelyyn. 

 Lisäksi virastojen ja lautakuntien reviirit ovat pyhiä, ei tätä päivää. 
 Entä jos olisi toisin?  

 Syntyisi säästöjä 
 Toiminta asukasläheisemmäksi, läpinäkyvämmäksi, 

johdonmukaisemmaksi, tehokkaammaksi, jos tätä pystyttäisiin 
muokkaamaan 

 Rakennusviraston ja Staran välinen suhde on rahoitusautomaatti 
(monpolifirma),  jonka toiminnan tuloksellisuuteen on melko 
vaikea puuttua. 
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10. Talouden tasapainosta huolehditaan ja 
palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan 

EPÄONNISTUMINEN 

 Kaupunkiomaisuuden kunnon huolestuttava heikenteminen 

 Talvikunnossapidon alibudjetointi 
 Synnytetty ad-hock-markkinat lisä- ja ylitöin 
 Lumimarkkinoiden kuumeneminen 

POSITIIVISEMPI NÄKÖKULMA 

 Nyt jokainen tietää, että em. on tapahtunut ja hintalappu 
kohoaa 
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Johtopäätöksiä 
valtuustostrategiasta 

”VAALILUPAUSTEN TOTEUTTAMISOHJELMA ” 

1. HALLINTOA ON MUUTETTAVA 

2. KAUPUNKI-INFRASSA PERUSASIAT KUNTOON 
 Rakentaessaan tulevaisuuden  Helsinkiä nykyinen valtuusto unohti 

nykyisen Helsingin kunnossapidon 
 On kiinnitettävä rehellinen huomio kaupunkiomaisuuden 

peruskorjauksiin ja kunnossapitoon 

3. VARAUTUMINEN KAIKKIEN ASIAKSI 
 Mm. nopeat säätilan ja pienilmaston muutokset 

4. VUODENAJAT JA ELINKAARIAJATTELU 
 On tuotava kaavoituksen ja budjetoinnin  

perustaksi 

 
Hyvää Helsinkiä rakentamassa 
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