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Muut toiminnalliset tavoitteet 

 
31001 Kaupunkirakenne   

 
Kantakaupungin raitiotien kehittäminen: Raitioliikenteen aikataulunmukainen keskinopeus kasvaa (lähtötaso on 
14,82 km/h)  

 Tavoite toteutui. Keskinopeus on kasvanut lähtötasosta. Vuoden 2021 keskinopeuden toteuma on HSL:n tiedon 

mukaan 15,10 km/h. 
 

Kantakaupungin raitiotien laajentaminen: Kantakaupungin raitioverkko laajenee lännessä (Telakkakatu ja 

Atlantinkatu) 

 Tavoite toteutui. Raitioverkko laajentunut suunnitelmien mukaisesti. Hernesaaren raitiotien ensimmäinen vaihe 

Hietalahdesta Eiranrantaan on otettu käyttöön huhtikuun alussa 2021 ja Atlantinkadun raitiotie toukokuun 

alussa 2021. 
 

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

 Tavoite ei toteutunut. Mittaria ei ole saatu toimimaan, joten lukua ei ole saavutettu, asuntotuotantoa on edistetty 

oikea-aikaisella liikenne- ja katusuunnittelulla. 
 

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

viiden edellisen vuoden keskiarvoon.  

 Tavoite ei toteutunut. 2021 osuus 78,28 %, viiden edellisen vuoden keskiarvo 78,34 %. Lähde: Vuosittain 

toteutettu helsinkiläisten liikkumistottumustutkimus.  

 
Joukkoliikenteen kuljetusosuudet aamuliikenteessä keskustaan sekä poikittaisliikenteessä kasvavat viiden 

edellisen vuoden keskiarvoista.  

 Tuloksia ei ole vielä saatavilla. 3. ennuste: Arvio ennusteesta on, että ei toteudu, koska koronatilanteesta 

palautuminen vie aikaa. 
 

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % 

viiden edellisen vuoden keskiarvosta.  

 Tammi-marraskuussa tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien (tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot) perusteella 

tavoite toteutuu. Lopullinen tieto loppuvuoden onnettomuustilastoista tulee noin 20.1.2022, jolloin saadaan 

tarkempi prosenttiluku (arvio vähenemästä nykyisten tietojen perusteella -25,9 %) 
 

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.  

 Tavoite toteutui. Jalankulkuympäristöjen laatuarvio on toteutettu Myllypurossa.  
 

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.  

 Tavoite ei toteutunut. Pyörämäärät vähenivät automaattilaskentapisteissä noin 15 prosenttiyksikköä kolmen 

edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna (Absoluuttinen määrä n. -1 056 000). Huomioitu 9 laskentapistettä, yht. 

12 laskinta.  
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Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset vähintään 

neljälle luonnonsuojelualueelle.  

 Tavoite toteutui. Rauhoitusesitykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat laadittiin viidelle luonnonsuojelualueelle 

(Tahvonlahdenharju, Kruunuvuorenlampi, Uutelan metsä, Rudträsk, Skatanniemi). 
Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 vuorokauden kuluessa 

ilmoituksen vireille tulosta.  

 Tavoite toteutui. Ilmoituksista 85 % ratkaistiin 55 vuorokauden kuluessa. 
 

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

käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 15 vuorokaudessa. 

 Tavoite toteutui. Toimintatapaa kehitettiin ja ilmoituksista 80 % käsiteltiin 4 vuorokaudessa.  
 

Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa asian vireille tulosta.  

 Tavoite ei toteutunut. Toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistiin 239 vuorokaudessa. Rajallista resurssia jouduttiin 

suuntamaan loppuvuodesta toiseen ruuhkautuneeseen tehtävään ja useat henkilöstövaihdokset sekä 

perehdytettävien suhteellisesti suuri määrä kuormittivat toimintaa.  
 

Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on 

enintään 7 vuorokautta.  

 Tavoite toteutui (6,5 vrk). 
 

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

 Tavoite toteutui (93 %). 
 

31003 Asuntotuotanto 
 
Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2021 alkavien hankkeiden rakennukset suunnitellaan A-

energialuokkatason mukaisiksi (uudisrakentaminen, asuinkerrostalot).  

 Tavoite toteutui. 
        

Asuntotuotannolla on kestävän rakentamisen toimenpideohjelma uudisrakentamiselle ja peruskorjauksille 

vuosille 2017–2021.  

 Tavoite toteutui, toimenpide on valmis. 

 


