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Investoinnit Pääkaupunkiseudun
kaupunkiliikenne Oy:n toiminnassa

• Tekniset tarpeet / luotettavuus & turvallisuus,
omaisuuden hallinta

• Esim. sprinklerijärjestelmien uusiminen,
metrosiltojen rakenteiden korjaaminen

• Taloudelliset tarpeet / tehokkuus
• Esim. energiatehokkuusinvestoinnit, materiaalien

vaihdot, kannatinpylväiden uusiminen katuremontin
yhteydessä (YKT)

• Asiakastarpeet & palvelutaso / luotettavuus &
nopeus

• Esim. vaihteiden määrän vähentäminen,
syväurakiskot, pysäkkien esteettömyyden
parantaminen

• Kaupungin tarpeet / maankäytön laajentaminen &
liikenteen sujuvuus, strategiset tavoitteet

• Esim. LHR, Mannerheimintien peruskorjaus

• Uutta infraa koskevat uudisinvestoinnit
• Olemassa olevaa infraa koskevat

korjausinvestoinnit
• Yhtiön omat investoinnit, joita kaupunki ei

korvaa yhtiölle hankintasopimuksen
perusteella
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Investointitarpeiden lähteitä Investointityypit



Erillistä hankekohtaista
päätöksentekoa vaativat
hankkeet
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• mm. liikennehankeohjeen kuvaamat periaatteellisesti ja
taloudellisesti merkittävät hankkeet

• Kaupungin tarpeet /
maankäytön laajentaminen &
liikenteen sujuvuus,
strategiset tavoitteet

• Uudisinvestoinnit, uutta omaisuutta
luovia

• Olemassa oleviin joukkoliikenteeseen
(mm. tiloihin) kohdistuvat merkittävät
peruskorjaukset / kehityshankkeet



Muutos infravuokran
pääomakorvauksen tasoon

Pääkaupunki-
seudun
Kaupunkiliiken
ne OY

KYMP

Kylk, KH, Kvsto

Kaupunginkanslia /
TASO

Yhteistyöryhmä

Toteuttaa
investoinnit

Seuraa budjetin
toteutumista

Investointien strateginen
suunnittelu ja vaikutus 10

–v.
investointiohjelmakaudell

a osana vuotuista TA-
prosessia

Tuottaa tietoa investointien
strategiseen suunnitteluun:

arvio investointien
infravuokravaikutuksesta

10-v.
investointiohjelmakaudella

Hyväksyminen osaksi
kaupunkiympäristön
talousarvioehdotusta

Hyväksyminen
osaksi kaupungin

talousarviota

Kaupunkitason
talousarvioehdotuks

en koonti

Palvelukorvaustason
sisällyttäminen KYMP:n
talousarvioesitykseen &

hanke erikseen
nimettynä 10-vuotisessa

investointiohjelmassa
Yleis- ja

hankesuunnittelukusta
nnusten

sisällyttäminen
palvelukorvaussopimu

kseen / erillinen
hankintasopimus

Päätös
yleissuunnittelun

aloittamisesta

Yleissuunnitelman
laatiminen sovitussa

laajuudessa

Päätös
yleissuunnitelman

ratkaisusta ja
hankkeistuksesta

Kaupunkiliikenteen
toteuttaman kokonaisuuden

hankesuunnitelman
laatiminen ml. infravuokran

pääomakorvauksen suuruus

Hankesuunnitelmien
hyväksyminen,

toteutuspäätös (Kylk, KH,
Kvsto)

Hankkeen lisääminen
sopimukseen (RYJA)

Hallituksen
hyväksyntä

TA-prosessi:
maalis-huhtikuu / ”toimintaympäristön

muutokset”
touko-kesäkuu / raami & laatimisohjeet

TAUSTALLA
Strategiset
tavoitteet:

talous, HNH,
joukkoliikenne,

jne.

TAUSTALLA Tarkentuva
hankeprosessi & yhteistyö:

Maankäytön suunnittelu, kaavat,
liikennesuunnitelmat

Yleissuunnitelma, hankesuunnitelma
Katusuunnitelmat,

Rakennussuunnitelmat, Luvat

Toteuttaa
investoinnit

Investointien strateginen
suunnittelu ja vaikutus 10

–v.
investointiohjelmakaudella

osana vuotuista TA-
prosessia

Tuottaa tietoa investointien
strategiseen suunnitteluun:

arvio investointien
infravuokravaikutuksesta

10-v.
investointiohjelmakaudella

Hyväksyminen osaksi
kaupunkiympäristön
talousarvioehdotusta

Hyväksyminen
osaksi kaupungin

talousarviota

Kaupunkitason
talousarvioehdotuks

en koonti

Palvelukorvaustason
sisällyttäminen KYMP:n
talousarvioesitykseen &

hanke erikseen
nimettynä 10-vuotisessa

investointiohjelmassa

Yleis- ja
hankesuunnittelukustannust

en sisällyttäminen
palvelukorvaussopimuksee

n / erillinen
hankintasopimus

Päätös
yleissuunnittelun

aloittamisesta

Yleissuunnitelman
laatiminen sovitussa

laajuudessa

Kaupunkiliikenteen
toteuttaman kokonaisuuden

hankesuunnitelman
laatiminen ml. infravuokran

pääomakorvauksen suuruus

TA-prosessi:
maalis-huhtikuu / ”toimintaympäristön

muutokset”
touko-kesäkuu / raami & laatimisohjeet



Hankkeet, joista ei laadita erillistä
yleissuunnitelmaa KYMPissä
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• investointitarpeet, jotka kohdistuvat pääasiassa olemassa
olevaan omaisuuteen

• hankkeen tarve ja tavoitteet määrittyvät osana
katusunnitteluprosessia/asemakaavaa/yhtiön omien tarpeiden
perusteella

• Tekniset tarpeet / luotettavuus &
turvallisuus, omaisuuden hallinta

• Taloudelliset tarpeet / tehokkuus
• Asiakastarpeet & palvelutaso /

luotettavuus & nopeus
• Laajennusinvestointien alustavan

suunnittelun & valmistelun kulut

• Olemassa olevaan omaisuuteen
kohdistuvat investoinnit

• Tuotantolaiteinvestoinnit
• Tilainvestoinnit KLOY tarpeisiin
• Eivät edellytä samanaikaista

KYMP:n suunnittelmien
hyväksyntää



Ehdotus muutoksesta infravuokran
pääomakorvauksen tasoon (sis.  Sisältää liitteen,

jossa kuvataan parhaan tietämyksen mukaan
tulevat hankkeet.

Hyväksyminen osaksi
kaupunkiympäristön
talousarvioehdotusta

Hyväksyminen osaksi
kaupungin talousarviota

Pääkaupunki-
seudun
Kaupunkiliiken
ne OY

KYMP

Kylk, KH, Kvsto

Kaupunkitason
talousarvioehdotuksen

koonti

Kaupunginkanslia /
TASO

Valmistelee
yhteenvedon

korjausinvestointi-
tarpeista (yhtiön

salkkuprosessi) sekä
suunnittelu-

kustannuksista

Yhteistyöryhmä
Laatii esityksen yhtiön

korjausinvestoinneista ja
arvion  infravuokran tasosta

(TS ja 10vuotiskaudet)

Päivitetty PTS

Palvelukorvaustason
sisällyttäminen KYMP:n
talousarvioehdotukseen
(yhteenvetorivi + liitteet)

Laatii esityksen yhtiön
korjausinvestoinneista ja

arvion  infravuokran tasosta
seuraavalle vuodelle

KYMP tulosbudjetin
hyväksyntä ja

hankkeiden hyväksyntä
sopimuksen piiriin (Kylk

+ RYJA)

KYMP tulosbudjetin
koonti

Toteuttaa
investoinnit

Seuraa budjetin
toteutumista

TA-prosessi:
maalis-huhtikuu / ”toimintaympäristön

muutokset”
touko-kesäkuu / raami & laatimisohjeet

TAUSTALLA: hankkeiden
sovittaminen ja ajoitus

operatiivisella tasolla eri
toimijoiden kanssa (mm.

YKT).


