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§ 853
Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 § 313 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
ma, AM2020

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokun-
tia sekä toimialoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 
11.11.2020 hyväksymää asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelmaa 2020 (AM2020-ohjelma). 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa seuraavaa:

Kaupunginkanslia huolehtii AM2020-ohjelman toimeenpanosta ja vuo-
tuisen seurannan laatimisesta kaupunginvaltuustolle. 

Kaupunginkanslia ohjelmoi vuosittain yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa asuntotuotannon koko Helsingin alueelle siten, että 
tuotantotavoite ja hallinta- ja rahoitusmuototavoitteet ovat mahdollista 
toteuttaa ohjelman mukaisesti. Työstä syntyy vuosittain asuntoraken-
tamisennuste väestöennusteen sekä palveluverkkotyön pohjaksi. Työn 
yhteydessä arvioidaan sekä rakentamiskelpoisten tonttien tilanne ja va-
ranto että asuntotuotannon nostamisen edellytykset. 

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii yleiskaavan toteuttamisohjelman 
laatimisesta valtuustokaudella 2021-2024. Kaupunginkanslia ja kau-
punkiympäristön toimiala huolehtivat yleiskaavan toteuttamisohjelman 
ja pitkän aikavälin rakentamisennusteen yhteensovittamisesta asema-
kaavatavoitteen toteutumiseksi. 

Kaupunginkanslia koordinoi merkittävien aluerakentamiskohteiden ete-
nemistä tavoitteiden mukaisesti sekä varmistaa merkittävimpien kerros-
talovaltaisten täydennysrakentamiskohteiden koordinoinnin. Kaupun-
ginkanslia huolehtii hallinta- ja rahoitusmuotojen arvioinnista asema-
kaavoituksen, tontinluovutuksen ja maankäyttösopimusten pohjalta se-
kä vuokrakerrostalokannan osuuden ja asuinalueiden kehittymisen ar-
vioinnista ja tarvittavien toimenpiteiden laatimisesta.  

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii tonttien luovuttamisesta määräl-
lisen tavoitteen mukaisesti huomioiden tavoitteen nousemisen. Tonttien 
luovutuksen ja maankäyttösopimusten yhteydessä varmistetaan ohjel-
man hallinta-ja rahoitusmuototavoitteen toteutuminen. Kaupunkiympä-
ristön toimiala ja kaupunginkanslia huolehtivat huoneistotyyppijakau-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2020 2 (26)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

man ohjauksen toteutumisesta tavoitteen mukaisesti tontinluovutuksis-
sa ja asemakaavoissa.

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunkiuudistusmallin kokonaiskoordinaa-
tiosta, lähiöohjelman 2020-2022 rahoitushausta ja seurannasta sekä 
alueellisten projektiohjelmien laatimisesta, koordinoinnista ja seuran-
nasta. Kaupunginkanslia huolehtii segregaatiokehityksen seurannasta 
sekä arvioi kokemusten hyödyntämistä muillakin kuin kaupunkiuudistu-
salueilla. Kaupunginkanslia seuraa asukasrakenteen kehittymistä sys-
temaattisesta ja tekee tarvittaessa yhteistyötä toimijoiden kanssa tasa-
painoisen asukasrakenteen varmistamiseksi. Kaupunkiympäristön toi-
miala huolehtii riittävästä asemakaavoituksesta kaupunkiuudistusalueil-
le, jotta alueellinen asuntotuotantotavoite tarvittavalla hallinta- ja rahoi-
tusmuotorakenteella mahdollistuu. Toimialojen tulee huolehtia omassa 
toiminnassaan kaupunkiuudistusalueiden kehittämisestä ja riittävistä 
resursseista.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala huolehtivat pitkäai-
kaisesti säänneltyjen asumisoikeus- ja ARA-vuokra-asuntojen toteutu-
misesta vahvistamalla yhteistyötä toimijoiden ja maanomistajien kans-
sa valmistauduttaessa tavoitteen nostoon ja sekä hallintamuototavoit-
teen muuttumiseen. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala 
huolehtivat hallintamuototavoitteen toteutumisen seurannasta tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnal-
le. 

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät tarkastelun 
pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuksista Helsingissä. Kau-
punginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tutkivat viherkertoimen 
käyttöä työkaluna ja laajentamismahdollisuuksia. Selvitykset tehdään 
vuonna 2021 ja sisällytetään seurantaraporttiin vuonna 2022.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät selvitykset 
pienten ja keskisuurten toimijoiden roolista ja mahdollisuuksista osallis-
tua asuntorakennushankkeisiin sekä tonttirahastoista. Selvitykset teh-
dään vuonna 2022 ja sisällytetään seurantaraporttiin vuonna 2023.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala valmistelevat hitak-
sen korvaavan järjestelmän. Esitys uudesta järjestelmästä tuodaan 
päätöksentekoon vuoden 2022 aikana. Kaupunginkanslia laatii mittaris-
ton kohtuuhintaisen asumisen analysointiin vuoden 2021 aikana. Mitta-
risto tuodaan tiedoksi vuoden 2022 seurantaraportissa ja mittaristoa 
hyödynnetään Hitaksen korvaavan järjestelmän luomisessa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman vaikuttavuutta parannetaan vahvista-
malla kaupunkilähtöisyyttä ohjelman hankkeissa, suuntaamalla hank-
keita esikaupunkialueelle ja edistämällä hankkeista saatujen oppien le-
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viämistä. Puurakentamisen osuuden kasvattamisesta vuosittain huo-
lehditaan kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan sekä 
alan toimijoiden yhteistyönä. 

Erityisryhmien asumisen kehittämiseksi kaupunginkanslia vahvistaa yh-
teistyötä vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvostojen sekä toimialojen 
kanssa. Sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia huolehtivat asunnottomuuden torjunnasta. 

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala jatkavat hissiprojektin 
koordinointia sekä huolehtivat asunto-omaisuuden hallinnan ja proses-
sien kehittämisestä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2020 seuraavat 
asunto- ja maapoliittiset tavoitteet:

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen 
vähintään 8 000 asuntoa. Asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luon-
toa ja viheralueita säilyttäen. 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa 
ja vuodesta 2023 25 % toteutuvasta asuntotuotannosta.

Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Virkavalmisteluna arvioidaan asuntotuotannon kasvattamisen vaatimat 
lisäresurssit budjettiraamia 2022 varten ja siitä eteenpäin.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja sii-
tä luodaan vakiintunut työkalu maankäytön ohjelmointiin.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 
700 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²). Asemakaavojen tulee mahdollis-
taa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tu-
kea kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen to-
teuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.

Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa pientaloasumisen mahdol-
lisuudet Helsingissä.

Jatketaan strategiassa linjatun mukaisesti markkinaehtoisen pysäköin-
tipolitiikan systemaattista laajentamista tähän soveltuvilla alueilla.
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Laajoja viheralueita ja lähiluontoa tarvitaan korostetusti kaupungin kas-
vaessa. Laajennetaan edelleen viherkertoimen käyttöä työkaluna joko 
asemakaavoituksessa tai tontinluovutuksessa.

Palveluiden saatavuus turvataan asukkaiden määrän kasvaessa, niin 
uusilla alueilla kun täydennysrakentamisalueilla.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran vuosina 2021-2022 ja vuodesta 
2023 alkaen 5 600 asunnon rakentamiseksi.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. Asun-
torakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tontinvaraus-
kanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asunto-
rakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- 
ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Tontinluovutusta, maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuskäytäntöjä ohjataan lisäksi erillisten maapoliittis-
ten linjausten ja soveltamisohjeiden kautta.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakenteeseen soveltuvaa maa-
ta omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hinta-
tasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädän-
nön suomiin maanhankintakeinoihin kuten etuosto-oikeuteen ja lunas-
tukseen. 

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana.

Edistetään pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishank-
keissa ja tontinluovutuksessa, jotta useampien pienempien ja keski-
suurten toimijoiden olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin ja toi-
mia pääurakoitsijana Helsingissä.

Ohjelmakauden puolivälissä arvioidaan tehtyjen selvitysten perusteella 
tonttirahastojen toiminta ja tarkoituksenmukaisuus Helsingin asunto-
markkinoilla.

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot
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Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosina 2021-2022 seuraava:

25 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

30 prosenttia välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti 
säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistu-
sasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa)

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuodesta 2023 alkaen seuraava:

30 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (joista 
500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

20 prosenttia välimuodon asuntoja 

50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (4 000 
asuntoa, joista kaupunki toteuttaa keskimäärin 250 omistusasuntoa 
omana rakennuttamisena niillä alueilla, joille omistusasuntotuotantoa ei 
muuten synny. Tämä mahdollistaa nykymuotoisesta puoli-hitaksesta 
luopumisen.) 

Kaupunki huolehtii määrätietoisesti asetetun ARA-tavoitteen saavutta-
misesta. Kaupunki selvittää eri tapoja varmistaa ohjelmakaudelle ase-
tetun hallintamuotojakauman mukaisen tuotannon toteutuminen. Asias-
ta raportoidaan säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kehitetään kohtuuhintaisen asumisen toteutumisen analysointiin mitta-
risto, joka mittaa tulojen ja asumismenojen suhdetta. Verrataan asu-
mismenojen ja tulojen keskinäistä suhdetta eri kokoisissa kotitalouksis-
sa sekä eri asumismuodoissa.

Hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta noudatetaan kaupungin, valtion ja 
yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla. Hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman toteutumista ohjataan tontinluovutuksella ja 
maankäyttösopimuksilla. Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
masta päätetään tontinluovutus- ja maankäyttösopimusvaiheessa siten, 
että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita välte-
tään. Vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asunto-
kannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 prosenttia.   

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 
vuosina 2021 ja 2022 750 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-
asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua 
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omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodessa ja vuodesta 
2023 alkaen 1 000 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-vuokra-asuntoa (50 
prosenttia tuotannosta), 250 omistusasuntoa alueille, joille omistusa-
suntoja muuten ei synny sekä 750 välimuodon asuntoa.  

Käynnistetään valmistelu mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liit-
tyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta 
Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelma-kauden 
puolivälissä. Välimuodon tuotannon rakenne tarkentuu uudistuksen 
myötä.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perhea-
suntojen määrä on jo riittävä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osalta varmistetaan riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. Tarvit-
taessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta.  

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin ja arvioidaan suhteessa alueen nykyiseen asuntojakaumaan. 
Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää ase-
makaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen

Jatketaan monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittä-
mistä. Edistetään kestävää rakentamista muun muassa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Kun rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 
2025, ovat Helsingin kattoarvot kansallista lakia kunnianhimoisemmat. 
Kokonaisuudessaan rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeen liitty-
vät tavoitteet päivittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman päivit-
tyessä siten, että varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttami-
nen.
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Puurakentamisen osuutta kaikesta rakentamisesta kasvatetaan vuosit-
tain.

Edistetään kaupunkimaisten pientalojen rakentamista ja rakennuttamis-
ta. Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, muun 
muassa ryhmärakennuttamista sekä uusien toimijoiden tuloa asuntora-
kentamismarkkinoille.

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 

Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.  

Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupun-
kiuudistusalueille vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asunto-
kannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hal-
linta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Kaupunkiuudistusalueilla käytettäviä toimia hyödynnetään myös muis-
sa segregaatiohaasteita kohtaavissa kaupunginosissa, kuten Vuosaa-
ren alueella.

Tavoite 9. Projektialueet

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
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Malmin lentokentän alue. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään uusien aluerakentamisprojektien 
varmistamiseksi. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 
50  prosenttia.

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

Vuosittaisesta asuntorakentamisesta noin 50 prosenttia toteutuu täy-
dennysrakentamisena esikaupunkivyöhykkeellä (mukaan lukien kau-
punkiuudistusalueet). Tuotantotavoitteen turvaamiseksi täydennysra-
kentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kan-
nustimia sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä muun muassa 
yhteistyössä valtion kanssa. Keskitetään täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päähän ja huolehditaan alueiden saavutetta-
vuudesta.

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uu-
distuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysra-
kentaminen on tärkein tavoite. Peruskorjaussuunnitelmia tehtäessä si-
jaan tulee tutkia, onko tarkoituksenmukaisempaa valita uudistava lisä-
rakentaminen ja tontin käytön tehostaminen.

Kehitetään pysäköintipaikkojen tarpeen arviointia täydennysrakentami-
sen yhteydessä sekä edistetään sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen 
yleistymisen tuomia vaatimuksia pysäköinnin suunnittelulle.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista tai 
muuta täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 
esim. maankäyttömaksua alentamalla. Asia valmistellaan maapoliittis-
ten linjausten osana.

Segregaatiokehitystä torjutaan edistämällä tasapainoista hallintamuoto-
jakaumaa niillä kaupungin alueilla, joilla hallintamuotojakauma ei tällä 
hetkellä ole tasapainoinen.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Hissien rakentamisen edistämisessä keskitytään 
nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja valtionavustusten ha-
kemisen tukemiseen. 

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta
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Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. Erityisesti 
painotetaan asunnottomuuden torjuntaa kohdentamalla tarkoitukseen 
riittävästi kaupungin asuntokantaa.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

Käsittely

11.11.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa AM-ohjelman kau-
punginhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi siitä lähtökohdasta, että 
kaupungin väestönkasvu pidetään määrällisesti hallittuna ja laadullises-
ti edullisena, ja että tällä tavoin edistetään kaupungin houkuttelevuutta 
asuinpaikkana ja muuttokohteena lapsiperheille, työssäkäyville, yrittäjil-
le ja eläkeläisille.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa AM-ohjelman val-
misteltavaksi siitä lähtökohdasta, että kaupungin väestönkasvu pide-
tään määrällisesti hallittuna ja laadullisesti edullisena, ja että tällä ta-
voin edistetään kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana ja muutto-
kohteena lapsiperheille, työssäkäyville, yrittäjille ja eläkeläisille.

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Perttu Hillman, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
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nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mari Ranta-
nen, Matias Turkkila, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Sampo Terho

Poissa: 2
Atte Kaleva, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityk-
sen siten muutettuna, että Tavoite 9. Projektialueet muutetaan seuraa-
vaan muotoon:

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
mahdollisesti Malmin lentokentän alue. Mikäli Malmin lentokentän 
aluetta koskeva kansalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestykses-
tä tuodaan valtuuston käsittelyyn, valtuusto hyväksyy kansalaisaloit-
teen ja kansanäänestyksen tuloksen perusteella ratkaisee kysymyksen 
Malmin alueen rakentamisesta tai säilyttämisestä lentokenttänä.

Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman valtuusto edellyttää, 
että selvitetään keinoja, joilla entistä tasapuolisemmin kohden-
netaan asunto- ja toimitilatuotannossa pysäköinnistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä suunnataan ne nykyistä paremmin paikkojen 
käyttäjille

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityk-
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sen siten muutettuna, että Tavoite 9. Projektialueet muutetaan seuraa-
vaan muotoon: Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuo-
sina ovat Kalasatama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Ku-
ninkaantammi sekä mahdollisesti Malmin lentokentän alue. Mikäli Mal-
min lentokentän aluetta koskeva kansalaisaloite neuvoa-antavasta 
kansanäänestyksestä tuodaan valtuuston käsittelyyn, valtuusto hyväk-
syy kansalaisaloitteen ja kansanäänestyksen tuloksen perusteella rat-
kaisee kysymyksen Malmin alueen rakentamisesta tai säilyttämisestä 
lentokenttänä.

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Otto Meri, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Perttu Hillman, Nuutti Hyt-
tinen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, 
Mari Rantanen, Sampo Terho, Matias Turkkila, Sinikka Vepsä, Paavo 
Väyrynen

Tyhjä: 3
Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 3
Atte Kaleva, Dani Niskanen, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman valtuusto 
edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla entistä tasapuolisemmin koh-
dennetaan asunto- ja toimitilatuotannossa pysäköinnistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä suunnataan ne nykyistä paremmin paikkojen käyttä-
jille
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Katju Aro, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 73
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Perttu 
Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaak-
so, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Poissa: 2
Atte Kaleva, Kauko Koskinen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben ehdotta-
maa toivomuspontta.

Valtuutettu Jussi Halla-aho esitti eriävän mielipiteensä, johon yhtyivät 
valtuutetut Matias Turkkila, Nuutti Hyttinen, Mari Rantanen ja Pia Kop-
ra, seuraavin perusteluin:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jättää eriävän mielipiteen asumisen 
ja maankäytön ohjelmasta sillä ohjelman hyväksyminen ei ole kaupun-
gin tai kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista. 
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Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Malmin lentokenttä-
alue tulisi säästää myös ympäristö- ja kulttuuriarvojen näkökulmasta, 
lentokenttäalueen sekä siihen liittyvien työpaikkojen, ilmailukoulutuksen 
sekä tulevaisuuden sähköisen lentoliikenteen mahdollistamiseksi.

Helsingin nk. muuttovoitosta 3/4 tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsin-
kiin muuttavien keskimääräiset verotulot ovat olleet lukuisina vuosina 
pienemmät kuin Helsingistä pois muuttavilla. Tämänkaltainen muuttolii-
ke on rasite kaupungin taloudelle ja heikentää edellytyksiä kaupungin 
sekä sen palveluiden tasapainoiselle kehittämiselle. Jotta kaupunki säi-
lyisi elinvoimaisena ja haluttuna asuinkuntana, kaupungin tulisi panos-
taa kaupunkiin muuttavien laatuun ja pyrkiä hillitsemään kaupungin lii-
an nopeaa kasvua. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät.

Uusimman, viime toukokuun tilaston mukaan kolmen edeltävän vuoden 
aikana asukasluku kasvoi 20 000:lla. Kasvusta lähes 70% oli äidinkie-
leltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Vieraskielisiä oli vuoden 
2019 alusta 16% asukasluvusta. Tämä heijastaa myös pitkäaikaista 
trendiä. Vieraskielisten määrä on kymmenkertaistunut 30 vuodessa. 
Sen ennustetaan edelleen lähes kaksinkertaistuvan nykyisestä 26%:iin 
vuoteen 2035 mennessä.

Kun näiden lukujen lisäksi huomioidaan asumistukien ja toimeentulotu-
kien kasvu Helsingissä, on kehityssuunta karu. Yli puolet perustoi-
meentulotuesta maksetaan pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisil-
le. Tällä hetkellä nopeimmin kasvavat ne kieliryhmät, joissa työllistymi-
nen ja integraatio on heikointa.

Viime päivien uutisointi Helsingissä esiintyvistä väkivaltaisista katujen-
geistä on osoitus siitä, että Helsinki ei ole tähänkään mennessä onnis-
tunut auttamaan kotoutumisessa jo täällä olevia maahanmuuttajia.  
Helsingin kehitys kulkee Ruotsin viitoittamalla tiellä. Tämä am-ohjelma 
vain syventää näitä ongelmia.
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Puheiden tasolla kaikki valtuustossa edustetut puolueet ovat huolis-
saan kaupungin segregaatiokehityksestä. Silti tämä am-ohjelma pi-
kemminkin kiihdyttää jo ennestään huonoa kehitystä lisäämällä asunto-
jen rakentamista ja vuokra-asuntojen osuutta rakennuskannasta. Vuok-
ra-asuntojen täydennysrakentamista tehdään sinne, missä niitä ei vielä 
juurikaan ole, eli ns. "paremmille alueille". Monikulttuurin ja monimuo-
toisuuden iloista saavat siis osansa muutkin kuin nykyisissä ongelmalli-
sissa lähiöissä asuvat. Jos epäedullinen muuttoliike jatkuu, tämä ns. 
sosiaalinen sekoittaminen ei ehkäise ongelmalähiöiden syntymistä. Se 
ainoastaan levittää ongelmia eikä ainakaan lisää Helsingin houkuttele-
vuutta uusien veronmaksajien silmissä.

Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että Malmin lentokenttä on sovittu 
yhdeksi keskeisistä aluerakentamiskohteista. Sen lisäksi, että hyllyvälle 
savimaalle rakentaminen on kallista ja kaikkea muuta kuin ilmastoystä-
vällistä, hukataan samalla kulttuuriperintöä, lentokoulutusta, varalasku-
kenttä ja osa huoltovarmuutta. 

Am-ohjelman tavoite jopa 8000 asunnon rakentamisesta vuodessa on 
ylimitoitettu eikä mahdollista kaupungin hallittua kasvua. Vuokra-
asuntotuotannon suhteellisen osuuden samanaikainen kasvattaminen 
johtaa siihen, että segregaatio ei vähene vaan lisääntyy. Ohjelman ta-
voite sekoittaa tulotasoa rakentamalla ara-vuokra-asuntoja alueille, joil-
le hyväosaisuus on tiivistynyt, ei vähennä segregaatiota vaan voi pi-
kemminkin johtaa siihen, että työssäkäyvät lapsiperheet muuttavat pois 
Helsingistä. Niille, jotka voivat äänestää lompakollaan, tärkein priori-
teetti on varmistaa lapsilleen turvallinen kasvuympäristö ja häiriötön 
oppimisympäristö.
Helsinki on ollut vuosia Suomen vetovoimaisimpia kuntia, mutta tänä 
vuonna ennakkotietojen mukaan Helsinki on pudonnut 20 kärjestä Es-
poon kanssa tuoreen Tilastokeskuksen muuttovetovoimatutkimuksen 
ennakkotietojen mukaan. Tämä viesti on syytä ottaa vakavasti. Helsinki 
ei enää houkuttele, kuten ei Espookaan. Syyt ovat kummassakin kau-
pungissa samanlaisia.

Edellisellä valtuustokaudella asuntojen rakentamistavoite oli 6000 
asuntoa vuodessa. Nyt asuntotuotanto nostetaan 8000 asuntoon vuo-
dessa. Koronakriisi ja sumeat talousnäkymät yhdistettynä ylimitoitet-
tuun rakentamiseen yhä lisääntyvällä velalla ei ole vastuullista toimin-
taa eikä veronmaksajan etu. Nykyisten kaupunkilaisten luontoalueet, 
viihtyvyys ja palvelut tulee olla tärkeämpää kuin kaupungin väkimäärän 
lisääminen. 

Edellä esitetyn väestökehityksen oloissa lisääntyvä asuntorakentami-
nen ei laske asumisen hintaa vaan hyötyjinä ovat lähinnä asuntosijoit-
tajat.
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2020 
seuraavat asunto- ja maapoliittiset tavoitteet:

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen 
vähintään 8 000 asuntoa. Asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luon-
toa ja viheralueita säilyttäen. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite 
on 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 25 % toteutuvasta asun-
totuotannosta.

Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Virkavalmisteluna arvioidaan asuntotuotannon kasvattamisen vaatimat 
lisäresurssit budjettiraamia 2022 varten ja siitä eteenpäin.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja sii-
tä luodaan vakiintunut työkalu maankäytön ohjelmointiin.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 
700 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²). Asemakaavojen tulee mahdollis-
taa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tu-
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kea kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen to-
teuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.

Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa pientaloasumisen mahdol-
lisuudet Helsingissä.

Jatketaan strategiassa linjatun mukaisesti markkinaehtoisen pysäköin-
tipolitiikan systemaattista laajentamista tähän soveltuvilla alueilla.

Laajoja viheralueita ja lähiluontoa tarvitaan korostetusti kaupungin kas-
vaessa. Laajennetaan edelleen viherkertoimen käyttöä työkaluna joko 
asemakaavoituksessa tai tontinluovutuksessa.

Palveluiden saatavuus turvataan asukkaiden määrän kasvaessa, niin 
uusilla alueilla kun täydennysrakentamisalueilla.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran vuosina 2021-2022 ja vuodesta 
2023 alkaen 5 600 asunnon rakentamiseksi.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. Asun-
torakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tontinvaraus-
kanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asunto-
rakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- 
ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Tontinluovutusta, maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuskäytäntöjä ohjataan lisäksi erillisten maapoliittis-
ten linjausten ja soveltamisohjeiden kautta.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakenteeseen soveltuvaa maa-
ta omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hinta-
tasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädän-
nön suomiin maanhankintakeinoihin kuten etuosto-oikeuteen ja lunas-
tukseen. 

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
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vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana.

Edistetään pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishank-
keissa ja tontinluovutuksessa, jotta useampien pienempien ja keski-
suurten toimijoiden olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin ja toi-
mia pääurakoitsijana Helsingissä.

Ohjelmakauden puolivälissä arvioidaan tehtyjen selvitysten perusteella 
tonttirahastojen toiminta ja tarkoituksenmukaisuus Helsingin asunto-
markkinoilla.

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosina 2021-2022 seuraava:

25 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

30 prosenttia välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti 
säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistu-
sasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa)

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuodesta 2023 alkaen seuraava:

 30 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (jois-
ta 500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

 20 prosenttia välimuodon asuntoja 
 50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (4 000 

asuntoa, joista kaupunki toteuttaa keskimäärin 250 omistusasuntoa 
omana rakennuttamisena niillä alueilla, joille omistusasuntotuotan-
toa ei muuten synny. Tämä mahdollistaa nykymuotoisesta puoli-
hitaksesta luopumisen.) 

Kaupunki huolehtii määrätietoisesti asetetun ARA-tavoitteen saavutta-
misesta. Kaupunki selvittää eri tapoja varmistaa ohjelmakaudelle ase-
tetun hallintamuotojakauman mukaisen tuotannon toteutuminen. Asias-
ta raportoidaan säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kehitetään kohtuuhintaisen asumisen toteutumisen analysointiin mitta-
risto, joka mittaa tulojen ja asumismenojen suhdetta. Verrataan asu-
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mismenojen ja tulojen keskinäistä suhdetta eri kokoisissa kotitalouksis-
sa sekä eri asumismuodoissa. 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta noudatetaan kaupungin, valtion ja 
yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla. Hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman toteutumista ohjataan tontinluovutuksella ja 
maankäyttösopimuksilla. Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
masta päätetään tontinluovutus- ja maankäyttösopimusvaiheessa siten, 
että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita välte-
tään. Vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asunto-
kannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 prosenttia.   

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 
vuosina 2021 ja 2022 750 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-
asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua 
omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodessa ja vuodesta 
2023 alkaen 1000 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-vuokra-asuntoa (50 
prosenttia tuotannosta), 250 omistusasuntoa alueille, joille omistusa-
suntoja muuten ei synny sekä 750 välimuodon asuntoa.  

Käynnistetään valmistelu mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liit-
tyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta 
Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelmakauden 
puolivälissä. Välimuodon tuotannon rakenne tarkentuu uudistuksen 
myötä.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perhea-
suntojen määrä on jo riittävä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osalta varmistetaan riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. Tarvit-
taessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta.  

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin ja arvioidaan suhteessa alueen nykyiseen asuntojakaumaan. 
Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää ase-
makaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.
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Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen

Jatketaan monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittä-
mistä. Edistetään kestävää rakentamista muun muassa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Kun rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 
2025, ovat Helsingin kattoarvot kansallista lakia kunnianhimoisemmat. 
Kokonaisuudessaan rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeen liitty-
vät tavoitteet päivittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman päivit-
tyessä siten, että varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttami-
nen.

Puurakentamisen osuutta kaikesta rakentamisesta kasvatetaan vuosit-
tain.

Edistetään kaupunkimaisten pientalojen rakentamista ja rakennuttamis-
ta. Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, muun 
muassa ryhmärakennuttamista sekä uusien toimijoiden tuloa asuntora-
kentamismarkkinoille.

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 

Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.  
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Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupun-
kiuudistusalueille vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asunto-
kannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hal-
linta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Kaupunkiuudistusalueilla käytettäviä toimia hyödynnetään myös muis-
sa segregaatiohaasteita kohtaavissa kaupunginosissa, kuten Vuosaa-
ren alueella.

Tavoite 9. Projektialueet

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
Malmin lentokentän alue. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään uusien aluerakentamisprojektien 
varmistamiseksi. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 
prosenttia.

Kokeillaan markkinaehtoista pysäköintiä.

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

Vuosittaisesta asuntorakentamisesta noin 50 prosenttia toteutuu täy-
dennysrakentamisena esikaupunkivyöhykkeellä (mukaan lukien kau-
punkiuudistusalueet). Tuotantotavoitteen turvaamiseksi täydennysra-
kentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kan-
nustimia sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä muun muassa 
yhteistyössä valtion kanssa. Keskitetään täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päähän ja huolehditaan alueiden saavutetta-
vuudesta.

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uu-
distuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysra-
kentaminen on tärkein tavoite. Peruskorjaussuunnitelmia tehtäessä si-
jaan tulee tutkia, onko tarkoituksenmukaisempaa valita uudistava lisä-
rakentaminen ja tontin käytön tehostaminen.

Kehitetään pysäköintipaikkojen tarpeen arviointia täydennysrakentami-
sen yhteydessä sekä edistetään sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen 
yleistymisen tuomia vaatimuksia pysäköinnin suunnittelulle.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista tai 
muuta täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 
esim. maankäyttömaksua alentamalla. Asia valmistellaan maapoliittis-
ten linjausten osana.
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Segregaatiokehitystä torjutaan edistämällä tasapainoista hallintamuoto-
jakaumaa niillä kaupungin alueilla, joilla hallintamuotojakauma ei tällä 
hetkellä ole tasapainoinen.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Hissien rakentamisen edistämisessä keskitytään 
nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja valtionavustusten ha-
kemisen tukemiseen. 

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. Erityisesti 
painotetaan asunnottomuuden torjuntaa kohdentamalla tarkoitukseen 
riittävästi kaupungin asuntokantaa.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

Käsittely

05.11.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asumisen ja siihen liittyvän maan-
käytön toteutusohjelman valmisteltavaksi uudelleen. Ohjelmaluonnok-
sessa esitetyt tavoitteet eivät ole sellaisia, että niillä päästäisiin tarkoi-
tuksenmukaisiin lopputuloksiin sen enempää esitettyjen päämäärien 
kuin kaupungin kokonaisedunkaan kannalta. 

Esitetty asuntotuotannon tavoitemäärä on liiallinen eikä edistä päämää-
rää segregaation ehkäisemisestä. Helsingin muuttovoitosta suurehko 
osa tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsinkiin muuttavien keskimääräiset 
verotulot ovat olleet lukuisina vuosina pienemmät kuin Helsingistä pois 
muuttavilla. Tämänkaltainen muuttoliike on rasite kaupungin taloudelle 
ja heikentää edellytyksiä kaupungin sekä sen palveluiden tasapainoi-
selle kehittämiselle. Jotta kaupunki säilyisi elinvoimaisena ja haluttuna 
asuinkuntana, kaupungin tulisi panostaa heikosti koulutettujen maa-
hanmuuttajien houkuttelun sijasta korkeasti koulutettujen lapsiperhei-
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den houkutteluun. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät. 

Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Myöskään maahan-
muuttajien houkuttelu Suomeen sellaisista maista, joissa eläessään 
muuttajien henkilökohtaiset ilmastopäästöt olisivat merkittävästi pie-
nemmät kuin Suomessa, ei ole kestävää myöskään ilmastopolitiikan 
näkökulmasta. 

Vuokra-asuntojen osuuden nostaminen hallinto- ja rahoitusmuotoja-
kaumassa ei myöskään omalta osaltaan edistä segregaation torjuntaa 
tai kaupungin kokonaisetua. Merkittävä osa Suomen asumistuista 
maksetaan pääkaupunkiseudulle ja nimenomaan Helsingissä vuokralla 
asuville henkilöille. On todennäköistä, että vuokra-asuntotuotannon 
merkittävän kasvattamisen seurauksena myös yhteiskunnalle aiheutu-
vat asumistukimenot tulevat kasvamaan merkittävästi. 

Huoneistotyyppijakauman sääntely ja erityisesti keskipinta-
alatavoitteen käyttö johtaa tehottomuuteen, markkinahäiriöihin ja asu-
miskustannusten kasvuun. Helsingissä ei ole pulaa perheasunnoiksi 
soveltuvista asunnoista, vaan maksukykyisistä asukkaista nykyisiin 
asuntoihin. Segregaatiokehityksen edetessä nykyisellään ja pahen-
tuessaan epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan seurauksena on to-
dennäköistä, että hyvätuloisten lapsiperheiden muuttoliike ympäryskun-
tiin tulee kiihtymään, koska vanhemmat haluavat lapsilleen turvallisen 
ja oppimista edistävän koulu- ja kasvuympäristön. 

Tavoitteena esitetty kaupunkiuudistus on laadittu vääristä lähtökohdis-
ta, kun tavoitteeksi on asetettu ainoastaan asuinalueiden tiivistäminen 
kolmanneksella sekä hallinta- ja rahoitusmuotojakauman kehittäminen 
kohti asetettua, jo itsessään väärää tavoitetta. Tässä muodossa toteu-
tettuna kaupunkiuudistus heikentää uudistusalueiden viihtyisyyttä ja 
edistää haitallista segregaatiokehitystä kohteena olevilla alueilla.

Myös tavoite vanhan rakennuskannan uusiokäytöstä ja lisäkerrosra-
kentamisesta tulisi suhteuttaa kohteena olevan rakennuskannan kun-
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toon ja aluetehokkuuteen. Alueilla, jotka on rakennettu tehottomasti ja 
joissa rakennuskannan kunto tai laatu on heikko, tarkoituksenmukai-
sempaa olisi edistää purkavaa täydennysrakentamista.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Teen vastaehdotuksen, joka on sisällöltään kaupun-
ginhallituksen enemmistön sopiman neuvottelutuloksen mukainen. Ko-
konaisuus on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 
kaupunginhallituksen sihteerin kautta.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 14
Anna Vuorjoki, Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Nasima Razmyar, 
Fatim Diarra, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anni Sinnemäki, 
Jan Vapaavuori, Pia Pakarinen, Daniel Sazonov, Terhi Koulumies, Wil-
le Rydman, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 14.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Esitetyn asumisen ja maankäytön toteutusohjelman hyväksyminen ei 
ole kaupungin tai kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista. Ohjelma-
luonnoksessa esitetyt tavoitteet eivät ole sellaisia, että niillä päästäisiin 
tarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin sen enempää esitettyjen päämää-
rien kuin kaupungin kokonaisedunkaan kannalta. 

Esitetty asuntotuotannon tavoitemäärä on liiallinen eikä edistä päämää-
rää segregaation ehkäisemisestä. Helsingin muuttovoitosta suurehko 
osa tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsinkiin muuttavien keskimääräiset 
verotulot ovat olleet lukuisina vuosina pienemmät kuin Helsingistä pois 
muuttavilla. Tämänkaltainen muuttoliike on rasite kaupungin taloudelle 
ja heikentää edellytyksiä kaupungin sekä sen palveluiden tasapainoi-
selle kehittämiselle. Jotta kaupunki säilyisi elinvoimaisena ja haluttuna 
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asuinkuntana, kaupungin tulisi panostaa heikosti koulutettujen maa-
hanmuuttajien houkuttelun sijasta korkeasti koulutettujen lapsiperhei-
den houkutteluun. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät. 

Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Myöskään maahan-
muuttajien houkuttelu Suomeen sellaisista maista, joissa eläessään 
muuttajien henkilökohtaiset ilmastopäästöt olisivat merkittävästi pie-
nemmät kuin Suomessa, ei ole kestävää myöskään ilmastopolitiikan 
näkökulmasta. 

Vuokra-asuntojen osuuden nostaminen hallinto- ja rahoitusmuotoja-
kaumassa ei myöskään omalta osaltaan edistä segregaation torjuntaa 
tai kaupungin kokonaisetua. Merkittävä osa Suomen asumistuista 
maksetaan pääkaupunkiseudulle ja nimenomaan Helsingissä vuokralla 
asuville henkilöille. On todennäköistä, että vuokra-asuntotuotannon 
merkittävän kasvattamisen seurauksena myös yhteiskunnalle aiheutu-
vat asumistukimenot tulevat kasvamaan merkittävästi.  

Huoneistotyyppijakauman sääntely ja erityisesti keskipinta-
alatavoitteen käyttö johtaa tehottomuuteen, markkinahäiriöihin ja asu-
miskustannusten kasvuun. Helsingissä ei ole pulaa perheasunnoiksi 
soveltuvista asunnoista, vaan maksukykyisistä asukkaista nykyisiin 
asuntoihin. Segregaatiokehityksen edetessä nykyisellään ja pahen-
tuessaan epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan seurauksena on to-
dennäköistä, että hyvätuloisten lapsiperheiden muuttoliike ympäryskun-
tiin tulee kiihtymään, koska vanhemmat haluavat lapsilleen turvallisen 
ja oppimista edistävän koulu- ja kasvuympäristön. 

Tavoitteena esitetty kaupunkiuudistus on laadittu vääristä lähtökohdis-
ta, kun tavoitteeksi on asetettu ainoastaan asuinalueiden tiivistäminen 
kolmanneksella sekä hallinta- ja rahoitusmuotojakauman kehittäminen 
kohti asetettua, jo itsessään väärää tavoitetta. Tässä muodossa toteu-
tettuna kaupunkiuudistus heikentää uudistusalueiden viihtyisyyttä ja 
edistää haitallista segregaatiokehitystä kohteena olevilla alueilla. 
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Myös tavoite vanhan rakennuskannan uusiokäytöstä ja lisäkerrosra-
kentamisesta tulisi suhteuttaa kohteena olevan rakennuskannan kun-
toon ja aluetehokkuuteen. Alueilla, jotka on rakennettu tehottomasti ja 
joissa rakennuskannan kunto tai laatu on heikko, tarkoituksenmukai-
sempaa olisi edistää purkavaa täydennysrakentamista.

02.11.2020 Pöydälle

26.10.2020 Pöydälle

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.9.2020

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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