
31001 Kaupunkirakenne

 Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviokohdan muut toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Arvioidaan ja raportoidaan yleiskaavan toteutuminen toteuttamisohjelman mukaisesti.
Ennuste: Tavoite toteutuu.

- Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus varmistamalla kaavoituksella, että
toimitilakaavavaranto ei vähene nykyisillä työpaikka-alueilla eikä keskustoissa. Laaditaan riittävästi ja oikea-aikaisesti
toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.

       Ennuste: Tavoite toteutuu. Toimitilakaavoja valmistunut 5.3.2020 tilanne: 10 890 k-m2.

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vähintään 74 % ja joukkoliikenteen osuus
poikittaisliikenteessä on vähintään 22 %.
Ennuste: Tavoite toteutuu. Koronatilanteen vaikutuksia kulkutapaosuuksiin ei vielä ole mahdollista arvioida.

- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden
edellisen vuoden keskiarvosta.
Ennuste: Toteutuu, jos aiempien vuosien kehitystrendi jatkuu, Koronakriisi vähentää liikenneonnettomuuksia, kun
kaikki liikkuminen vähenee.

- Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Mittari: Jatketaan vuonna
2017 käyttöönotetun seurantamenetelmän käyttöä. Laatutietoja kerätään pidemmältä aikaväliltä laajasti eri keskusta-
alueilta, jonka jälkeen on mahdollista hyödyntää seurantatiedon vertailua ja arvioida kehittymistä.
Ennuste: Toteutuu. Jalankulkumäärien seurantaa jatketaan edellisvuosien tapaan. Laatututkimus tehdään
yhteistyössä HY:n kanssa, mikäli koronatilanne sen sallii.

- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn
kulkutapaosuuden lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Mittari: Pyöräliikenteen automaattilaskentapisteissä
pyörämäärät kasvavat kolmen edellisen vuoden keskiarvosta. Pyöräilyn turvallisuuteen tyytyväisten osuus kasvaa
edelliseen pyöräilybarometrin tulokseen (2016).
Ennuste: Toteutuu. Koronatilanteen vaikutuksista pyöräliikenteen määriin ei ole vielä tietoa.

- Kansallisen kaupunkipuiston perustamishanketta jatketaan päätösten mukaan.
Ennuste: Tavoite toteutuu.  Hanke etenee suunnitelmien mukaan.

- Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle
luonnonsuojelualueelle.
Ennuste: Toteutuu.

- Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 63 päivää.
Ennuste: Koko vuoden ennuste = 40 päivää (Nyt 1.1.-26.3. käsittelyaika 21 päivää, mutta kyseessä enemmänkin ollut
ns. pieniä lupia)

- Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 vuorokauden kuluessa
ilmoituksen vireille tulosta.
Ennuste: Toteutuu

- Oleskelutilojen, muun muassa päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen
käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 15 vuorokaudessa.
Ennuste: Toteutuu, 80 % käsitellään 14 vuorokaudessa.

- Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa asian vireille tulosta.
Ennuste: Toteutuu, 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa asian vireille tulosta.



- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaikojen keskiarvo enintään 19 pv.
Ennuste: Toteutuu. Koronaepidemian vuoksi on tonttijaoissa ja kiinteistötoimituksissa on siirrytty täysin sähköiseen
prosessiin. Muutoksella ei ole erityistä vaikutusta toimitusaikoihin. Sen sijaan oletetulla sairastuvuusennusteella
arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta toimitusaikoihin, jolloin toimitusaikojen keskiarvotavoite ei välttämättä
toteudu.

- Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7
vuorokautta.
Ennuste: Tavoite toteutuu


