
Kaupunkistrategian toteuttaminen
Strategiasta johdettu Kympin
toimintasuunnitelman
kärkitoimenpiteet:

SITOVA TAVOITE 2019: Asuntotuotannon edellytysten
turvaaminen ja edistäminen

Paino
arvo

Ekologisesti kestävän kehityksen
turvaaminen

Painoa
rvo Asiakaskokemuksen parantaminen Paino

arvo
Tilojen ja alueiden monipuolinen ja

tehokas käyttö
Paino
arvo

Mittari Mittari Mittari Mittari
Kaavoitetaan väintään 700 000 k-m2
pääosin raideliikenteen palvelualueelle,
josta täydennysrakentamista vähintään 40
%

25 %

Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali
Helsinki 2035 – toimenpideohjelman
toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin
työkalu

25 % Koko toimialan asiakastyytyväisyys
paranee edellisvuodesta 70 % Tyhjien tilojen osuus enintään 4 % 100 %

Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään
400 000 k-m2 25 %

Jalankulku-, pyöräily- ja
joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu
osuus kaikista matkoista kasvaa

25 %

Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite
Kuvan kanssa tukemaan kaupungin
oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja
sen käyttöä Helsinki- sovelluksessa.
Mittari: Kymp tutkii oma.helsinki -ratkaisun
mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin
yhdessä palvelussa.

30 %

Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa 25 %

Energiansäästötavoite on neljä prosenttia
vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta
ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja
toimitilojen (kWh/m2) osalta.

25 %

Asuntotuotanto-ohjelman ja
katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen;
ATO-mittarin tavoitetaso 360

25 %
Helsingin katu- ja puistorakentamisessa
muodostuvista maa-aineksista vähintään 80
% hyötykäytetään

25 %

Sitovan tavoitteen toteutuminen Toteutuu, kun kolme neljästä mittarista
toteutuu 100 % Toteutuu, kun kolme neljästä mittarista

toteutuu 100 % Toteutuu kun molemmat mittarit
toteutuvat 100 % Toteutuu kun mittari on toteutunut 100 %

Omaisuudenhallintaa toteutetaan
elinkaaritaloudellisesti:
Kaupungin omien tilojen käyttöä tehostetaan
Laaditaan maapoliittiset periaatteet
Kiinteistökannan laadun parantaminen
Laaditaan kiinteistöstrategia ja sisäilmaohjelma
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Asuntotuotannon edistäminen:
Toteutetaan asumisen ja maankäytön ohjelmaa
(AM): kaavoitus, tonttien luovutus, kaupungin oma
asuntotuotanto.
Sovitetaan infrahankkeiden investointiohjelma AM-
ohjelmaan.
Tehostetaan täydennysrakentamista, hankkeet.
Bulevardit ja niiden maankäyttö, hankkeet mm.
Vihdintie, Tuusulanväylä.
Pikaraitiotiet ja niiden maankäyttö, mm. Malmin
pikaratikka.
Tehdään alueellinen pysäköintimalliselvitys.

Liikkumisen sujuvuus ja kestävät kulkumuodot:
Mm. Toteutetaan liikkumisen kehittämisohjelmaa ja
Helsingin kestävän kaupunkiliikkumisen
suunnitelman (SUMP) toimenpiteitä
Toteutetaan raitioliikenteen kehittämisohjelman
toimenpiteitä.
Moderni ilmastovastuu:
Mm. Toteutetaan päästövähennysohjelman
toimenpiteitä osana strategian toimenpiteitä.
Kaupunkiyhteisteisten toimenpiteiden valmistelu
Parannetaan rakennusten (kaupungin toimitilat ja
asuntotuotanto) ja ulkovalaistuksen
energiatehokkuutta sekä toimitilojen tilatehokkuutta

Palveluita uudistetaan asukaslähtöisesti:
Toteutetaan asiakaskokemuksen
kehittämissuunnitelman toimenpiteitä
Edistetään toimialan digitaalista muutosta ja
osaamista. Laaditaan toimialan digitalisaatio-
ohjelma
Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimialan
asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä


