Muut toiminnalliset tavoitteet sekä energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet
31001 Kaupunkirakenne
Kantakaupungin raitiotien kehittäminen: Raitioliikenteen aikataulunmukainen keskinopeus kasvaa (lähtötaso on 14,82
km/h)
Ennustetaan, että keskinopeus kasvaa lähtötasosta. Aikataulunmukainen keskinopeus 4.10. alkaen on 15,10
km/h (hieman laskua edellisestä, koska korona-aikainen liikenne on alkanut vilkastua jälleen).
Kantakaupungin raitiotien laajentaminen: Kantakaupungin raitioverkko laajenee lännessä (Telakkakatu ja Atlantinkatu)

-

Ennustetaan, että tavoite toteutuu. Hernesaaren raitiotien ensimmäinen vaihe Hietalahdesta Eiranrantaan on
otettu käyttöön huhtikuun alussa ja Atlantinkadun raitiotie toukokuun alussa. Jätkäsaaren tavoitelinjaston
mahdollistavat kääntöpaikat valmistuvat arviolta vuoteen 2023 mennessä ja Hernesaaren raitiotien toinen vaihe
vuoteen 2024 mennessä, mikäli alueen asemakaava tulee voimaan valituskäsittelyn jälkeen.

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

Ennuste: Ei toteudu. Mittari on kehitteillä, joten lukua ei todennäköisesti saada vuoden 2021 aikana.

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden
edellisen vuoden keskiarvoon.
-

Ennustetaan, että kestävien kulkumuotojen osuus viiden vuoden keskiarvoon nähden kasvaa.

Joukkoliikenteen kuljetusosuudet aamuliikenteessä keskustaan sekä poikittaisliikenteessä kasvavat viiden edellisen
vuoden keskiarvoista.
-

Arvio ennusteesta on, että ei toteudu, koska koronatilanteesta palautuminen vie aikaa.

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden
edellisen vuoden keskiarvosta.
-

Ennuste: Tammi-elokuussa tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien (tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot)
perusteella tavoite toteutuu.

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.

-

Ennuste: Toteutuu. 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
-

Ennuste: Lopulliset luvut selviävät vasta vuoden lopussa. Arvio, että toteutuu, tosin alkuvuosi on ollut
edellisvuotta hiljaisempi.

Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset vähintään neljälle
luonnonsuojelualueelle.
-

Ennuste: Uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesitykset ja niihin liittyvien hoito- ja käyttösuunnitelmien
valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa.

Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 vuorokauden kuluessa ilmoituksen
vireille tulosta.
-

Ennuste: Toteutuu suunnitellusti.

Oleskelutilojen, muun muassa päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen
käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 15 vuorokaudessa.
-

Ennuste: Toteutuu (tilanne 4 vrk)

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

Ennuste: Tilanteessa merkittävä parannus ja tavoitteen toteutuminen on mahdollinen (tilanne 203 vrk).

Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7
vuorokautta.
-

Ennuste: Toteutuu (7 vrk)

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

Ennuste: Tavoite toteutunee.

31003 Asuntotuotanto
Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2021 alkavien hankkeiden rakennukset suunnitellaan A-energialuokkatason
mukaisiksi (uudisrakentaminen, asuinkerrostalot).

-

Ennuste: Tänä vuonna alkavat uudisasuntohankkeet 3. kvartaalin osalta saadaan A-luokkaan.

Asuntotuotannolla on kestävän rakentamisen toimenpideohjelma uudisrakentamiselle ja peruskorjauksille vuosille
2017–2021.
-

Ennuste: Asuntotuotannolle nimetyt 3 kehityshanketta etenevät. (Kestävän kehityksen vaatimustason
asettaminen – RTS ympäristöluokituksen käyttöönotto / Taloteknisen toiminnanvarmistuksen kehittäminen /
Energiatehokkuusvaatimusten ja toteutusratkaisujen kehitys)

