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Asukastyytyväisyys puistojen hoitoon vähintään 

3,5
Puistojen hoidon tavoite toteutui: mittarilukema 3.72 Toteutuu

Asukastyytyväisyys katujen ja teiden kuntoon 

sekä puhtaanapitoon vähintään 3,5 (keskustan 

kadut, asuinkadut, keskustaan johtavat 

pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet)

Katujen tavoite ei toteutunut, koska talvi oli poikkeuksellisen 

runsasluminen: mittarilukema 3.37.
Ei toteudu

Asiakaspalautteeseen vastaaminen 

tavoiteajassa: saapuneisiin palautteisiin vastattu 

keskimäärin viidessä arkipäivässä.

9 kuukaudessa käsittelyaika keskimäärin on ollut 4 arkipäivää Toteutuu

Helsingissä alkaa vuonna 2022 vähintään 7 000 

asunnon rakentaminen. (Y)

Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Korkeat rakennuskustannukset 

vaikuttavat negatiivisesti säännellyn asuntotuotannon toteutusedellytyksiin 

ja siten hankkeiden rakentumiseen. Lisäksi korkojen nousu ja kuluttajien 

luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen vaikuttanee 

negatiivisesti omistus- ja sijoitusasuntokysyntään. Alkaneen 

asuntotuotannon määrä per 30.9. oli 3 884 asuntoa. kaupungin oma 

uudisasuntotuotantotavoite ei toteudu. 20.9. tilanteessa kirjattuja Facta-

aloituksia 377 asuntoa.

Ei toteudu

Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin 

yleiskaavan raideliikenteen palvelualueelle, josta 

täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 

k-m2).

Toteutunut asumiseen: 332 652 k-m2, josta täydennysrakentamista 245 

102 k-m2. Tavoitteet toteutunevat.
Toteutuu

Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät 

kasva: Asuntojen kalleusalueilla III ja IV 

asuntojen hinta (alueiden asuntojen 

hintakehityksen prosentuaalinen keskiarvo) 

kehittyy vähintään yhtä positiivisesti kuin 

kalleusalueilla I ja II.

Raportointi tehdään kerran vuodessa, tilinpäätöksen yhteydessä. 
Ei voida 

ennustaa

Toimenpide- ja investointisuunnitelma laadittu ja 

hyväksytty laajennetussa aluerakentamisen 

johtoryhmässä. Toimenpide- ja 

investointisuunnitelma viety osaksi AM-ohjelman 

seurantaraporttia. 

Käsittely aluerakentamisen johtoryhmässä joulukuussa Toteutuu

Seurantamittarit toimenpide- ja 

investointisuunnitelmalle määritelty.
Kohteet määritelty TAE23 10-vuotisessa investointiohjelmassa. Toteutuu

Ei toteudu

Ei toteudu

Toteutuu

Toimiva ja kaunis kaupunki

Kaupunkilaiskokemuksen 

parantaminen

Helsingin kaupunginosien 

omaleimaisuutta ja 

turvallisuutta vaalitaan
Kaupunkiuudistusalueille 

laaditaan kokonaisvaltainen 

toimenpide- ja 

investointisuunnitelma alueille 

kohdennettavista hankkeista 

vuosina 2022–2025 (Y)

Kaupungin kasvun ja 

elinvoimaisuuden edistäminen
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Tavoitteena on, että talotekniikan toimivuuden 

varmistamisen prosessi (tova) on käytössä 

kaikissa valmistuneissa perusparannus- ja 

uudisrakentamishankkeissa. 

Mittari 1 etenee suunnitelmien mukaisesti. Toteutuu

PTS laaditaan kaikissa v. 2022 valmistuvissa 

uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. 
Ei toteudu

PTS laaditaan vuoden 2022 aikana kaikkiin 10 

vuoden sisällä valmistuneisiin kohteisiin 

(uudisrakennukset ja peruskorjaukset).

Ei toteudu

Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, 

peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi 

valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on 

teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika 

on 15 vuotta tai alle.

Toteutumassa tähän asti saatujen tietojen perusteella. Toteutuu

Kaikissa kaupungin kiinteistöissä säädetään 

ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ohjeiden 

mukaiseksi aina, kun tilojen vakiokäytössä 

tapahtuu muutos.

Mittari 2: iv-koneiden käyttöaikojen syöttämisen ja todentamisen 

toimintamalli on käytössä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialat velvoitettu 

toimittamaan tietoja käyttöaikojen muutoksista 3 krt/v Kunnianhimoinen 

ilmastovastuu -ohjelmaryhmän operatiivisen ryhmän päätöksellä 4.10.2022. 

Energiakriisiin liittyen pyritään saattamaan ilmanvaihdon käyntiajat 

käyttöaikojen mukaisiksi syksyn 2022 aikana kiinteistönhoidon 

toteutuksella.

Toteutuu

Vähintään viidessä palvelurakennushankkeessa 

ja viidessä asuntotuotannon hankkeessa, joissa 

suunnittelu tai rakennustyö alkaa vuonna 2022, 

on asetettu rakentamisen kiertotaloutta tukevia 

elinkaaritavoitteita, vähimmäisvaatimuksia ja/tai 

laatukriteereitä

Palvelurakennushankkeita niemtty 5 kpl. Toteutuu

Mittarit 2 ja 3: Tavoitetta ei saavuteta 2022. Varmistetaan loppuvuoden 

aikana, että edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi on 2023.

Ei toteudu

Toteutuu

Kunnianhimoista 

ilmastovastuuta ja 

luonnonsuojelua

Tilakannan ekologisuuden 

edistäminen

Ekologisen kestävyyden 

edistäminen


