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Ennuste 1/2022 

(Mittari)

Kaupungin omana asuntotuotantona 

toteutetaan 1 500 asuntoa.
244 uudisasunnon Facta-aloitukset toteutuneet tähän mennessä. 

Tavoite toteutunee. Toteutuu

Helsingissä rakennettavista 7 000 

asunnosta vähintään 4 900 asuntoa 

rakennetaan kaupungin luovuttamille 

tonteille.

Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy 

kuitenkin epävarmuuksia erityisesti, koska korkeat 

rakennuskustannukset voivat vaikuttaa negatiivisesti säännellyn 

asuntotuotannon toteutusedellytyksiin ja siten hankkeiden 

rakentumiseen. Kaupungin luovuttamilla tonteilla alkaneen 

asuntotuotannon määrä per 31.3. oli 1 061 asuntoa. Kuluttajien 

luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen ja etenkin 

uudisasuntokaupan riskeihin voi vaikuttaa hankkeiden 

käynnistymiseen negatiivisesti.

Toteutuu

Oleskelutilojen, muun muassa 

päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. 

hygieniaa edellyttävien huoneistojen 

käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 

% käsitellään alle 12 vuorokaudessa.

Oleskelutilojen, muun muassa päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja 

nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevat 

ilmoitukset käsitellään keskimääräisesti alle 7 vuorokaudessa. (Palu, 

Ympa, Yty). Ensimmäisen vuosineljänneksen tilanne 3 vuorokautta. 

Toteutuu

Asumisterveyttä koskevista 

toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 

200 vuorokaudessa asian vireille tulosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tilanne 281 vuorokautta (n = 74), 

missä näkyvät vielä koronaepidemian vuoksi pitkittyneiden tapausten 

hoito. Ennuste 1: Tavoite toteutuu 

Toteutuu

Uusia elintarvikehuoneistoja ja 

toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten 

keskimääräinen käsittelyaika on enintään 

7 vuorokautta.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tilanne 5,3 vrk. Ennuste 1: Tavoite 

toteutuu

Toteutuu

Pilaantuneen maaperän kunnostamista 

koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 

55 vuorokauden kuluessa ilmoituksen 

vireille tulosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tilanne: Pilaantuneen maaperän 

kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 

vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta. Ennuste 1: 

Tavoite toteutuu.

Toteutuu

Helsingin kaduilla tehtävien töiden 

järjestelyjen toimivuutta koskevan 

asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 

(asteikolla 1-5).

Syksyllä 2022 tullaan järjestämään asiakaskysely kesän töistä. Ei voida ennustaa

Toimiva ja kaunis kaupunki

Asuntotuotannon edellytysten 

turvaaminen ja edistäminen

Asioinnin sujuvuus ja oikea-

aikaisuus 

Toteutuu

Toteutuu
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Toimiva ja kaunis kaupunki

Asuntotuotannon edellytysten 

turvaaminen ja edistäminen
Toteutuu

Kaupunkiympäristön toimialan 

toimenpiteenä on koulujen piha-alueiden 

parantaminen erityisesti Malminkartano-

Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän 

alueilla.

Asiasta on pidetty kymp/kasko/kuva yhteispalaveri. Asiakastoimialat 

eivät ole priorisoineet näille alueille pihojen parannuksia vuodelle 

2022, vaan ovat ilmoittaneet, että asiaan palataan seuraavana 

vuonna. Parannustoimenpiteille ei ole rahoitusta. Vuosaaren alueella 

sijaitsevaan kahteen kouluun (Aurinkolahden pk ja Puistopolun pk) 

on suunnitteilla laajat pihojen perusparannukset. Lisäksi on 

suunnitteilla useita pienempiä koulujen pihojen parannustoimia.

Ei toteudu

Toimiala osallistuu harrastamisen 

edistämisen kaupunkiyhteisen 

toimintamallin ja koordinaatiorakenteen 

kehittämiseen.

Tavoite/mittari toteutuu. Toteutuu

Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn 

edellytyksiä tehostetun 

talvikunnossapidon avulla.

Tehostetun talvihoidon verkoston laajentamisen valmistelu 

talvikaudelle 2022-2023 on käynnistetty.
Toteutuu

Lisätään penkkien kokonaismäärää.
Penkkien määrä raportoidaan kerran vuodessa yleisten alueiden 

rekisteristä (Ylre) loka-marraskuun vaihteessa. Toteutuu

Laaditaan ja toteutetaan kävelyn 

edistämisohjelmassa esitetty 

kävelyverkoston hierarkia sekä 

kunnossapidonhierarkia ensisijaisesti 

yleiskaavan C1-, C2- ja C3-keskusta-

alueille.

Kaupunginhallitus hyväksyi kävelyn edistämisohjelman 14.3.2022. 

Valmistelun yhteydessä sovittu vastuut näiden toimenpiteiden 

edistämiseksi. Vastuut syytä vielä käydä yhteisesti läpi. Vuonna 

2022 ei onnistuta toteuttamaan kävelyn hierarkian mukaista 

kävelyverkkoa yleiskaavan C1, C2, C3 alueille.

Ei toteudu

Liikenneonnettomuuksissa 

loukkaantuneiden ja kuolleiden 

kokonaismäärän 

vähenemistrendi

Toteutuu

Kokonaismäärän vähenemistrendi on 

vähintään 2 % viiden edellisen vuoden 

keskiarvosta.

Tammi-helmikuussa tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 

perusteella, kokonaismäärän vähenemistrendi on 49 % viiden 

edellisen vuoden keskiarvosta. Tieto on suuntaa antava arvio, joka 

tarkentuu vuoden kuluessa.

Toteutuu

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)

Ei toteudu

Ei toteudu
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Toimiva ja kaunis kaupunki

Asuntotuotannon edellytysten 

turvaaminen ja edistäminen
Toteutuu

Kantakaupungin raitiotien 

kehittäminen
Ei toteudu

Raitioliikenteen aikataulunmukainen 

keskinopeus on suurempi kuin 15 km/h.

1.4. tilanne: 15,04 km/h. Ennuste 11.4. jälkeen (kun uudet ajoajat 

tulevat voimaan) 14,65 km/h, HSL:n tietojen mukaan aikataulut 

syksyllä ja loppuvuonna tämän mukaisia eli näyttää siltä, että tästä 

tavoitteesta jäädään.

Ei toteudu

Keskusta-alueiden kävely-

ympäristön toiminnallinen ja 

kaupunkikuvallinen laatu 

paranee

Toteutuu

Jatketaan vuonna 2017 käyttöönotetun 

seurantamenetelmän käyttöä. 

Laatutietoja kerätään pidemmältä 

aikaväliltä laajasti eri keskusta-alueilta, 

jonka jälkeen on mahdollista hyödyntää 

seurantatiedon vertailua ja arvioida 

kehittymistä.

Vuoden 2022 seurantatutkimusta ei ole vielä aloitettu. Suunnittelu 

käynnistyy huhtikuussa ja työ valmistuu vuoden 2022 aikana.

Toteutuu

Pyöräliikenteen 

automaattilaskentapisteissä pyörämäärät 

kasvavat kolmen edellisen vuoden 

keskiarvosta

Toteutuminen epävarmaa. Tammi-maaliskuun pyörämäärät 

valikoiduissa laskentapisteissä ovat kolmen edellisen vuoden 

keskiarvoa 43 % matalammat. Pyörämääriin vaikuttanee vahvasti 

runsasluminen alkuvuosi.

Ei toteudu

Pyöräilyn turvallisuuteen tyytyväisten 

osuus kasvaa edelliseen 

pyöräilybarometrin tulokseen.

Ennustetaan, että pyöräilyn turvallisuuteen tyytyväisten osuus 

kasvaa edelliseen pyöräilybarometrin tulokseen. Tulokset saadaan 

syksyllä toteutettavasta Pyöräilybarometristä.
Toteutuu

Vastuullinen talous kestävän 

kasvun perustana

Tilojen vajaakäyttöasteen keskiarvon 

trendi pysyy vuonna 2021 saavutetulla 

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

saavutetulla 3,16 %:n tasolla.

Toteutuu

Älykästä Helsinkiä johdetaan 

tiedolla ja digitalisaatiota 

hyödyntäen

Automatisoinneilla säästetyn työmäärän 

aika kasvaa.

Toteutuu. Uusia automatisointeja ollaan ottamassa käyttöön

Toteutuu

Älykkäät liikenneratkaisut ovat 

sujuvan arjen perusta

Yhteistyössä muiden 

toimialojen kanssa tuetaan 

toimia, jotka edistävät 

pyöräilyä. Tavoitteena on 

pyöräilyn kulkutapaosuuden 

lisääminen ja turvallisuuden 

edistäminen.

Ei toteudu

Valtuustokauden aikana 

tuottavuutta parannetaan 

digitalisaatiolla ja tilojen 

käyttöä tehostamalla (Y)

Toteutuu
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Toimiva ja kaunis kaupunki

Asuntotuotannon edellytysten 

turvaaminen ja edistäminen
Toteutuu

Jalankulku-, pyöräliikenne ja 

joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus 

kaikista matkoista kasvaa tai pysyy ennallaan 

verrattuna viiden edellisen vuoden 

keskiarvoon.

Ennustetaan, että kestävien kulkumuotojen osuus viiden vuoden 

keskiarvoon nähden kasvaa tai pysyy ennallaan. Tulokset saadaan 

syksyllä Page 7 of 9 toteutettavasta Helsinkiläisten 

liikkumistottumustutkimuksesta.

Toteutuu

Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan 

laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat 

sekä rauhoitusesitykset vähintään viidelle 

luonnonsuojelualueelle.

Vähintään viiden luonnonsuojelualueen perustamisesitykset ja hoito- 

ja käyttösuunnitelmat laaditaan jaoston päätettäväksi.

Toteutuu

Luontopalvelulinjauksen laatimisen 

(suunnitelma luonnon virkistyskäytön 

suuntaamiseksi ja kehittämiseksi sekä 

luonnon terveysvaikutusten 

turvaamiseksi) ensimmäinen vaihe, 

esiselvitystyö osallistavine 

kommentointeineen, on valmis.

Luontopalvelulinjauksen laatiminen etenee suunnitellussa 

aikataulussa.

Toteutuu

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa 

muodostuvista hyötykäytettävistä 

kaivumaista vähintään 80 % 

hyödynnetään.
Tavoite toteutunee. Massojen hyötykäyttökohteet ovat työn alla, 

kierrätyskenttätoiminta jatkuu aktiivisena.

Toteutuu

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.

Asuntorakentaminen: toteutuu -> on viety uudistuotannon ja 

peruskorjausten 2022 käynnistyneisiin urakkakilpailutuksiin sekä 

urakkaohjelman malliasiakirjaan jatkossa käynnistyviin hankkeisiin.

Toteutuu

Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 

2022 alkavien hankkeiden rakennukset 

suunnitellaan A-energialuokkatason 

mukaisiksi (uudisrakentaminen, 

asuinkerrostalot). Asuinkerrostalot: toteutuu

Toteutuu

Kunnianhimoista 

ilmastovastuuta ja 

luonnonsuojelua

Ekologisesti kestävän 

kehityksen turvaaminen
Toteutuu


