Ohjelmakauden keskeiset
tavoitteet
• Kaupunkiin rakennetaan vuosittain 6 000
asuntoa uudisrakentamisena sekä käyttötarkoituksen muutoksin. Lisäksi luodaan
edellytykset nostaa asuntotuotannon määrä
7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.
Asuntorakentamisesta 40 % toteutetaan
täydennysrakentamisena.
• Kaupungin omistamaa maata luovutetaan
vuosittain vähintään 380 000 kerrosneliömetriä asuntotuotantoon. Asuntotonttien
varauskannan tulee vastata neljän vuoden
asuntotuotantoa.
• Asemakaavoja laaditaan asuntotuotantoon
vuosittain vähintään 600 000 kem².
• Asemakaavavarannon tulee mahdollistaa
vähintään viiden vuoden asuntotuotanto.
• Asuntotuotannosta 25 % toteutetaan valtion
tukemana aravuokra-asuntotuotantona,
josta vuosittain 1 100 asuntoa toteutuu
tavallisina vuokra-asuntoina, 300 opiskelijaasuntoina ja 100 nuorisoasuntoina.
• Asuntotuotannosta 30 % eli 1 800 asuntoa
toteutetaan vuosittain Hitas-, osaomistus- ja
asumisoikeusasuntotuotantona ja 45 % eli
2 700 asuntoa sääntelemättömänä vuokraja omistusasuntotuotantona.
• Kaupungin omana asuntotuotantona toteutetaan 1 500 asuntoa vuosittain, joista 50 %
rakennetaan valtion tukemana aravuokraasuntotuotantona.
• Asuntotuotannon varmistamiseksi Helsingissä
on valmisteilla uusi yleiskaava. Tavoitteena
on tiivis kaupunki, jonka useita keskuksia
yhdistää raideliikenne. Ohjelmakaudella jatketaan Helsingin seudun 14 kunnan asumisen,
maankäytön ja liikenteen suunnitteluyhteistyötä.
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Kaupunki
asuntopoliittisena toimijana
Helsingin kaupungilla on merkittävä rooli asuntopoliittisena toimijana. Kaupunki omistaa 70 prosenttia alueensa maa-alasta. Kaupungin asuntoomaisuus on 60 000 asuntoa, joista 48 500 on valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Lisäksi kaupungilla
on oma asuntorakennuttaja.
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dosta. Väkiluku on lähes 630 000 asukasta, ja
väestön ennustetaan kasvavan jopa noin 230 000
uudella asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.
Samalla asuntokuntien koko jatkaa yhä pienentymistään, mikä vaikuttaa asuntokysynnän kasvuun.
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asuntoa. Kaupungin asuntokanta painottuu
pieniin asuntoihin ja yksiöiden ja kaksioiden
osuus on lähes 60 % asuntokannasta.
Asunnoista 86 % sijoittuu kerrostaloihin ja 14 % pientaloihin.
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