
31001 Kaupunkirakenne  
 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Talousarviokohdan vastuulla olevat sitovien toiminnallisten tavoitteiden mittarit ovat: 
 
Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen 
 
- Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista 

vähintään 40 % (280 000 k-m2). 
- Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2. 
 
Asiakaskokemuksen parantaminen 
 
- Ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen läpimenoaika (mediaani viisi arkipäivää). 
- Asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa (viisi arkipäivää). 
- Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 

(asteikolla 1-5).  
 

Muut toiminnalliset tavoitteet 
 
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden 

edellisen vuoden keskiarvoon. 
 

- Joukkoliikenteen kuljetusosuudet aamuliikenteessä keskustaan sekä poikittaisliikenteessä kasvavat viiden edellisen 
vuoden keskiarvoista. 

 
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % 

viiden edellisen vuoden keskiarvosta. 
 
- 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. 
 

- Yhteistyössä muiden toimialojen kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn 
kulkutapaosuuden lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Mittari: Pyöräliikenteen automaattilaskentapisteissä 
pyörämäärät kasvavat kolmen edellisen vuoden keskiarvosta.  

 
- Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset vähintään 

neljälle luonnonsuojelualueelle. 
 

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

 
- Oleskelutilojen, muun muassa päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen 

käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 15 vuorokaudessa.  
 
- Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa asian vireille tulosta.   
 
- Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7 

vuorokautta.  
 

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

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

 
Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet: 

 
- Ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä toimenpiteitä on kaikkiaan 16, joista viimeistään vuonna 2020 on aikataulutettu 

käynnistymään 15 kappaletta.  
 



31002 Rakennukset 
 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Talousarviokohdan vastuulla olevat sitovien toiminnallisten tavoitteiden mittarit ovat: 

  
Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen 
 
- Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan 

lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle. 
 
- Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat uudisrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin 

toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku on vähintään 30 % pienempi kuin kansallinen määräystaso edellyttää 
(toimitilat ja palvelurakennukset). 

 
- Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat korjausrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin 

toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähintään 20 %-yksikköä enemmän kuin 
kansallinen määräystaso edellyttää (ympäristöministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokittain). 

 
Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö 
 
- Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %. 

 

31003 Asuntotuotanto 
 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Talousarviokohdan vastuulla olevat sitovien toiminnallisten tavoitteiden mittarit ovat: 

 
Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen 
 
- Asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa. 

 
Muut toiminnalliset tavoitteet   
 

- Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2020 alkavien hankkeiden rakennukset suunnitellaan A-energialuokkatason 
mukaisiksi (uudisrakentaminen, asuinkerrostalot). 

        
Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet: 

 
- Asuntotuotannolla on kestävän rakentamisen toimenpideohjelma uudisrakentamiselle ja peruskorjauksille vuosille 

2017–2021. 

 
 
 

 


