
Keskeisimmät toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2019

Kaupunkistrategian teema Toimenpiteet Keskeisimmät toimialatason
strategiamittarit

Maailman toimivin kaupunki
· Keskustan elinvoimaisuus

Kävelykeskustan merkittävämmän
laajentamisen ja maanalaisen
kokoojakadun edellytysten selvittäminen.

Tapahtumien järjestämistä helpotetaan.
Ulkoilmakonserttien
päättymisaikalinjaukset päivitetään
uuden asukaskyselyn pohjalta

Keskustan yleisten alueiden hankkeet
sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden
lisäämisen hankkeet: Erottajanaukio
toteutuu

Keskusta-alueiden kävely-ympäristön
toiminnallisen ja kaupunkikuvallisen
laadun parantuminen,
seurantamittari

Kestävän kasvun turvaaminen
· Asuntotuotannon

edistämien

· Moderni ilmastovastuu

· Liikkumisen sujuvuus ja
kestävät kulkumuodot

Asumisen ja maankäytön ohjelman (AM-
ohjelma) toteutus (kaavoituksen,
tontinluovutuksen ja kaupungin oma
asuntotuotannon tavoitteet). Myös
infrahankkeiden investointi-ohjelma
sovitetaan yhteen AM-ohjelman kanssa.

Hiilineutraali Helsinki 2035 –
toimenpideohjelman toimenpiteitä
toteutetaan. Helsingin omassa
rakentamisessa kehitetään ja otetaan
käyttöön energia- ja ympäristötavoitteita
ja uusi energiankulutuksen
seurantajärjestelmä.

Liikkumisen kehittämisohjelman (SUMP)
mukaisesti kehitetään Helsingin
liikenneverkkoa. Helsingin raitioliikenteen
kehittämisohjelman mukaisesti
kehitetään kantakaupungin raitiotietä
sekä laajennetaan raitioverkkoa HSL:n
raitioliikenteen linjastosuunnitelman
mukaisesti.
Toteutetaan aktiivisesti pyöräilyn
edistämisohjelman toimenpiteitä ja
päivitetään edistämisohjelma.
Valmistellaan kävelyn edistämisohjelma.

Kaavoitettu asuntokerrosala km2,
tonttien luovutus km2,
asuntojen rakentaminen omana
tuotantona, AM-ohjelman ja
katuinvestointiohjelman
yhteensovittaminen; ATO-mittari

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt,
Katu- ja puistorakentamisessa
muodostuvien maa-ainesten
hyötykäyttö%, energiansäästötavoite
ulkovalaistuksen ja toimitilojen
osalta.

Jalankulku-, pyöräily- ja
joukkoliikennematkojen
yhteenlaskettu osuus

Uudistuvat palvelut
· Palveluita uudistetaan

asukaslähtöisesti

· Monipuoliset sijaintipaikat
yrityksille

Vuosi 2019 on toimialan
asiakaskokemuksen parantamisen
teemavuosi. Asiakaskokemuksen
mittaamista ja palvelupolkuja kehitetään
ja asetetaan tavoitteet.

Toimitilakaavoja laaditaan siten, että
toimitilakaavavaranto ei vähene toimitila-
alueilla ja keskustoissa, ja että
työpaikkamäärä lisääntyy asukasmäärän
suhteessa kaupunkistrategian mukaisesti.

Asiakastyytyväisyyden kehitys

Työpaikkakasvun turvaamiseksi
uutta toimitilaa kaavoitetaan
vähintään poistuvan kerrosalan
verran



· Ketterä toimintakulttuuri Katutöiden työmaa-aikaisten haittojen
vähentäminen.

”Selvitys katutöistä” – ohjelman
kaupunkiympäristön toimialan
katuhankkeiden sekä kadulla
tehtävien töiden viranomaisroolin
kehittämistoimenpiteet.

Käynnistetään ”toimivat
katuhankkeet kokonaisuus”,
sisältäen Aalto yliopiston
tutkimushanke ja toimialan oma
Infra-Lean hanke.

Vastuullinen taloudenpito
· Omaisuudenhallintaa

toteutetaan
elinkaaritaloudellisesti

· Kiinteistökannan laadun
parantaminen.

· Investointien vaikuttavuus
ja oikea-aikaisuus.

Laaditaan maanhankintaa ja muita
maapoliittisia toimenpiteitä koskevat
linjaukset

Laaditaan kiinteistöstrategian ja
sisäilmaohjelman
toteuttamissuunnitelmat ja mittarit.

Infraomaisuuden hallinnan linjauksen
pohjalta laaditaan toimenpideohjelma.

Tyhjien tilojen osuus

Kiinteistöstrategian pohjalta
valmistellaan mittarit

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä

Kaupunkiyhteiset hankkeet Toimenpiteet
Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaiseminen Nuorten äänen vahvistaminen osana suunnittelua ja

erityisesti Mukana-ohjelman painopistealueilla
(alueelliset kehityskuvat).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi ja
johtamisrakenne

Suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään eläviä ja
omaleimaisia kaupunginosia.

Kiinteistöstrategia Valmistellaan vuoden 2019 alussa kiinteistöstrategian ja
sisäilmaohjelman toteutusohjelman yhteistyössä
muiden toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa.
Toteutusohjelman pohjalta laaditaan seurantamittarit.

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen
kokoojakadun edellytykset

Kanslian vetämän kokoojakadun edellytysten selvitystyö
jatkuu vuonna 2019. Toimiala laatii myös maanalaista
yleiskaavaa, jolla ohjataan pääosin kallioon sijoittuvia
suuria ja tärkeitä tilavarauksia. Vuonna 2019 esitellään
kaavaluonnos päätöksentekoon. Valmistelun
kokonaisaikataulu on sidottu kaavan sisältöä
määrittävien keskeisten tekijöiden kuten maanalaisen
kokoojakadun ja lentoradan linjauksiin.

Liikkumisohjelma Turvallinen, houkutteleva kaupunkiympäristö:
liikkumisolosuhteiden kehittäminen kokonaisuutena
(liikuntapaikat, puistot, koulujen ja
varhaiskasvatusyksiköiden pihat, merelliset alueet,
kävely- ja pyörätiet jne.). Kuvan vetämä ohjelma.



Merellinen strategia Merellisen strategian toimeenpano jatkuu
projektoimalla strategian toimenpiteitä
toteutussuunnitelmiksi. Vuonna 2019 järjestetään
Vasikkasaaren toteuttajakumppanihaku sekä
suunnitellaan ja rakennetaan kunnallistekniikka
Vallisaareen ja Kuninkaansaareen. Lisäksi parannetaan
merellisen Helsingin saavutettavuutta kunnostamalla
laitureita. Kaupungin ranta-alueille ja rantaraiteille
laaditaan valaistusperiaatteet. Strategian koordinointi
kanslia ja toimenpiteet, hankkeet ja rahoitus
toimialalta.

Maapoliittiset linjaukset Maapoliittisten linjausten valmistelu jakautuu siten,
että ensimmäisessä vaiheessa
2018 valmisteltiin kaupungin tontinluovutusta koskevat
linjaukset. Toisessa vaiheessa vuonna 2019
valmistellaan kaupungin maanhankintaa ja muita
maapoliittisia toimenpiteitä koskevat linjaukset.
Valmistelua ohjataan poikkihallinnollisessa
ohjausryhmässä.

Päästövähennysohjelma Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman
toteuttaminen, seuranta ja raportointi sekä siinä
Kympille määriteltyjen toimenpiteiden ottaminen
käytäntöön toimialan ympäristöohjelman kautta.

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä

Toimialojen yhteissuunnittelun teemat Toimenpiteet
Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite Kuvan kanssa

tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun
profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki- sovelluksessa.
Kymp tutkii oma.helsinki -ratkaisun mahdollisuudet ja
kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa.
Asiakastyön ajokortti – muut toimialat ovat mukana
valmistelussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lähiliikuntapaikka –verkoston kehittämistyö yhdessä
Kuvan kanssa

Osallisuus Osallisuus mukana Kympin kaikissa prosesseissa
läpäisyperiaatteella.
Laajoissa palvelutilaverkkotarkasteluissa osallistetaan
asukkaita yhdessä Kaskon sekä Kuvan kanssa
Osallistuvan budjetoinnin edellyttämät toimenpiteet;
yhteistyö muiden toimialojen ja kanslian kanssa

Palvelujen saavutettavuus Sähköiset palvelut: oma.helsinki,
Palveluverkkosuunnittelun kattavuutta laajennetaan ja
tunnistetaan eri aikajänteet suunnittelun lähtötietoina
ja tiivistetään toimialojen yhteistyötä.

Elinkeinopoliittiset toimenpiteet Kymp luo edellytykset toimitilatonttien määrän
kasvattamiselle oikea-aikaisesti ja
tarkoituksenmukaisissa paikoissa yhdessä kanslian
kanssa.



Harrastustoiminta Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja
uudisrakennusten suunnittelussa otetaan huomioon
omavalvontaisen iltakäytön vaatimukset.
Suunnittelutyö toteutetaan yhteistyössä Kaskon kanssa
sekä liikuntatilojen osalta myös Kuvan kanssa.

Elävät kaupunginosat Vahvistetaan kaupunginosien omaleimaisuutta
täydennysrakentamisen, kaupunkitila-ja
maisemasuunnittelun ja luonnonhoidon keinoin.
Laaditaan aluesuunnitelmia. Tehdään toiminnallista
kävely-ympäristöä tukevia suunnitteluratkaisuja (esim.
asemanseudut). Vahvistetaan kaupunkielämää ja
kävelyä koskevaa tietopohjaa. Painopisteet on
määritelty yhdessä kanslian kanssa.

Bulevardien suunnittelu ja liikennejärjestelmä Vihdintien kaupunkibulevardin pikaraitiotien
yleissuunnitelma, kaavarunko ja kaupunkitaloudellinen
arviointi valmistuvat. Tuusulanväylän
kaupunkibulevardin maankäytön ja liikenteen
suunnitteluperiaatteet valmistuvat. Viikin-Malmin
pikaraitiotien yleissuunnitelma käynnistyy. Alueiden
palveluverkkoa ja toteuttamista suunnitellaan yhdessä
muiden toimialojen ja kanslian kanssa.

Kaupungin tilojen käyttö Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja
uudisrakennusten suunnittelussa otetaan huomioon
omavalvontaisen iltakäytön vaatimukset.
Suunnittelutyö toteutetaan yhteistyössä Kaskon kanssa
sekä liikuntatilojen osalta myös Kuvan kanssa.

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä


