
Muut toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategian teema Tavoite 2023 (Y = kaupunkiyhteinen) Mittari 2023 (Y = kaupunkiyhteinen) 

Kaupungin omana asuntotuotantona toteutetaan 1 750 asuntoa.

Helsingin alkavasta asuntotuotannosta kaupungin luovuttamilla 

tonteilla alkaa vähintään 5 600 asunnon rakentaminen. 

Tehdään uusia tontinvarauksia (hankevaraus) ja ratkaistaan 

tontinluovutuskilpailuja yhteensä vähintään 5 600 asunnon 

rakentamista vastaava määrä. 

Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavien investointien tulee 

mahdollistaa  alueiden asuntokannan keskimääräinen 2 % 

vuosittainen lisäys. Kaupunkiuudistusalueiden asuntokannan 

vuosittainen 2 %:n lisäys

Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavien investointien tulee 

mahdollistaa näkyvien muutosten toteuttaminen ja parantaminen 

alueiden virkistyspalveluihin (puistot, leikkipuistot ja liikuntapaikat). 

Tarkennetaan kohteet erikseen mittareiksi.

Oleskelutilojen, muun muassa päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja 

nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevien 

ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7 vuorokautta.

Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien 

ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7 vuorokautta.

Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % 

ratkaistaan 45 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta.

Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan 

asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 2,9 (asteikolla 1-5).

Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista 

tukea lasten ja nuorten arjessa (Y)
Kunnostettujen ja uusien leikkipaikkojen määrä 2 kpl 

Liikenneonnettomuuksissa 

loukkaantuneiden ja kuolleiden 

kokonaismäärän vähenemistrendi

Kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen 

vuoden keskiarvosta.

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.

Yhteistyössä muiden toimialojen kanssa 

tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. 

Tavoitteena on pyöräilyn kulkutapaosuuden 

lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.

Pyöräliikenteen automaattilaskentapisteissä pyörämäärät kasvavat 

kolmen edellisen vuoden keskiarvosta

Vastuullinen talous kestävän kasvun 

perustana

Valtuustokauden aikana tuottavuutta 

parannetaan digitalisaatiolla ja tilojen 

käyttöä tehostamalla (Y)

Tilojen vajaakäyttöasteen keskiarvo 3,5 %:n tasolla.

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.

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista 

hyötykäytettävistä kaivumaista vähintään 80 % hyödynnetään.

Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2023 alkavat 

uudisrakennushankkeet suunnitellaan A-energialuokkatason 

mukaisiksi (asuinkerrostalot) ja muut rakennukset -30 % 

määräystasosta

Vuonna 2022 käynnistyneiden kiertotalouspilottien toteumaa seurataan 

ja niistä saatavia kokemuksia raportoidaan kaupungin sisäisesti sekä 

Kiertotalousklusterin kautta tiedoksi muille rakennusalan toimijoille.  

Kiertotalouspilottien kokemusten ja alan muun kehityksen pohjalta 

muodostetaan 2023 vuoden aikana kiertotalousvaatimuksia palvelu- ja 

asuinrakennusten suunnittelulle ja toteutukselle.  

Monimuotoisuuspotentiaalin arviointikriteeristön kehittäminen 

rakennetuille viheralueille (puistot, katuviheralueet, kaupunkivihreä) 

biotooppipohjaiset ratkaisut kuten perustetut niityt, kedot, vesiaiheet ja 

puustoiset alueet. 

Ekologisesti kestävän kehityksen 

turvaaminen

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja 

luonnonsuojelua

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen 

ja edistäminen

Asioinnin sujuvuus ja oikea-aikaisuus 

Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia 

lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa 

yhdessä. (Y)

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan 

arjen perusta

Toimiva ja kaunis kaupunki

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys 

paranevat

Kävelyn edistämisohjelma: Laaditaan kävelyn suunnitteluohjeesta 

luonnos. 


