
Muut toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategian teema Tavoite (Y = kaupunkiyhteinen) Mittari

Kaupungin omana asuntotuotantona toteutetaan 1 500 asuntoa.

Helsingissä rakennettavista 7 000 asunnosta vähintään 4 900 asuntoa rakennetaan 

kaupungin luovuttamille tonteille.

Oleskelutilojen, muun muassa päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa 

edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 12 

vuorokaudessa.

Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa 

asian vireille tulosta.

Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen 

käsittelyaika on enintään 7 vuorokautta.

Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 

vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta.

Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan asiakaskyselyn tulos 

ylittää arvon 3,3 (asteikolla 1-5).

Kaupunkiympäristön toimialan toimenpiteenä on koulujen piha-alueiden parantaminen 

erityisesti Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän alueilla.

Toimiala osallistuu harrastamisen edistämisen kaupunkiyhteisen toimintamallin ja 

koordinaatiorakenteen kehittämiseen.

Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä tehostetun talvikunnossapidon avulla.

Lisätään penkkien kokonaismäärää.

Laaditaan ja toteutetaan kävelyn edistämisohjelmassa esitetty kävelyverkoston hierarkia 

sekä kunnossapidonhierarkia ensisijaisesti yleiskaavan C1-, C2- ja C3-keskusta-alueille.

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja 

kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi
Kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja 

edistäminen

Asioinnin sujuvuus ja oikea-aikaisuus 

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys 

paranevat

Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia 

parannetaan ja lisätään tietoisuutta oman alueen vapaa-

ajan toiminnoista. (Y)

Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä 

parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle 

lähtöön. (Y)



Kaupunkistrategian teema Tavoite (Y = kaupunkiyhteinen) Mittari

Kantakaupungin raitiotien kehittäminen Raitioliikenteen aikataulunmukainen keskinopeus on suurempi kuin 15 km/h.

Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja 

kaupunkikuvallinen laatu paranee

Jatketaan vuonna 2017 käyttöönotetun seurantamenetelmän käyttöä. Laatutietoja kerätään 

pidemmältä aikaväliltä laajasti eri keskusta-alueilta, jonka jälkeen on mahdollista hyödyntää 

seurantatiedon vertailua ja arvioida kehittymistä.

Pyöräliikenteen automaattilaskentapisteissä pyörämäärät kasvavat kolmen edellisen 

vuoden keskiarvosta

Pyöräilyn turvallisuuteen tyytyväisten osuus kasvaa edelliseen pyöräilybarometrin 

tulokseen.

Vastuullinen talous kestävän 

kasvun perustana

Valtuustokauden aikana tuottavuutta parannetaan 

digitalisaatiolla ja tilojen käyttöä tehostamalla (Y)

Tilojen vajaakäyttöasteen keskiarvon trendi pysyy vuonna 2021 saavutetulla 3,93 %:n 

tasolla.

Älykästä Helsinkiä johdetaan 

tiedolla ja digitalisaatiota 

hyödyntäen

Valtuustokauden aikana tuottavuutta parannetaan 

digitalisaatiolla ja tilojen käyttöä tehostamalla. (Y)
Automatisoinneilla säästetyn työmäärän aika kasvaa.

Jalankulku-, pyöräliikenne ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista 

matkoista kasvaa tai pysyy ennallaan verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.

Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä 

rauhoitusesitykset vähintään viidelle luonnonsuojelualueelle.

Luontopalvelulinjauksen laatimisen (suunnitelma luonnon virkistyskäytön suuntaamiseksi ja 

kehittämiseksi sekä luonnon terveysvaikutusten turvaamiseksi) ensimmäinen vaihe, 

esiselvitystyö osallistavine kommentointeineen, on valmis.

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista hyötykäytettävistä kaivumaista 

vähintään 80 % hyödynnetään.

Kaikissa vuoden 2022 aikana käynnistyvissä palvelu- ja asuntorakentamishankkeissa 

otetaan käyttöön työmaan ympäristötavoitteet, joilla ohjataan työmaatoiminnan 

ympäristövaikutuksia ja kiertotaloutta. Mittari: prosenttiosuus kaikista hankkeista. 

Vaatimusten tulee sisältyä hankkeen urakkakyselyyn tai kilpailutusaineistoon.

Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2022 alkavien hankkeiden rakennukset 

suunnitellaan A-energialuokkatason mukaisiksi (uudisrakentaminen, asuinkerrostalot).

Älykkäät liikenneratkaisut ovat 

sujuvan arjen perusta
Yhteistyössä muiden toimialojen kanssa tuetaan toimia, 

jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn 

kulkutapaosuuden lisääminen ja turvallisuuden 

edistäminen.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja 

luonnonsuojelua
Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen


