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§ 88
Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö koskien suurten liikenne-
hankkeiden toteuttamista

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon tar-
kastuslautakunnan lausuntopyyntöön koskien suurten liikennehankkei-
den toteuttamista:

Liikenneliikelaitos (HKL) on esittänyt tarkastuslautakunnan 1. toimikun-
nalle marraskuussa 2019 näkemyksensä Helsingissä toteutettujen ja 
työn alla olevien suurten investointihankkeidensa kustannusten muo-
dostumisesta. HKL toteaa, että suunnitelmien tarkkuustason nostami-
nen parantaa yleensä niiden perusteella laadittujen kustannusarvioiden 
luotettavuutta. Tärkeää on myös ymmärtää eri suunnitelmatasojen si-
sältämien epävarmuuksien suuruudet suurten liikennehankkeiden kus-
tannus- ja aikatauluarvioissa. Tavoiteltavaa olisi, että päätöksenteon 
yhteydessä pystytään kuvaamaan toimielimille ja luottamushenkilöille 
riittävällä tarkkuudella kyseisen hankkeen suunnitelmien valmius ja nii-
den sisältämien kustannus- ja aikatauluarvion epävarmuustaso.

Suunnittelun tarkkuuden nostaminen ei ole kuitenkaan kaikissa tilan-
teissa tarkoituksenmukaista, vaikka näin saadaankin päätöksenteon 
tueksi luotettavampia kustannusarvioita, koska myös suunnittelun kus-
tannukset ovat suurissa hankkeissa huomattavia. Suunnittelun tark-
kuuden nostaminen ei aina täysimittaisesti lisää kustannusarvioiden 
luotettavuutta suhteessa käytettyyn aikaan ja suunnitteluun kuluneisiin 
kustannuksiin. Mikäli hanke ei siirtyisikään viivytyksettä toteutukseen, 
olisi huomattavan rahasumman sitominen suunnitteluun tällöin vai-
keammin perusteltavissa. Lisäksi HKL toteaa, että tällä hetkellä ei ole 
olemassa luotettavaa ja todistettua tietoa eri suunnitelmatasojen kus-
tannusarvioiden luotettavuuksista. Myös kaupunkiyhteinen näkemys eri 
suunnitelmatasojen sisällöstä kustannusarvion luotettavuuden suhteen 
puuttuu.

HKL osallistuu kaupunkiympäristön toimialan kehityshankkeeseen, jos-
sa tarkennetaan ohjetta liikennehankkeen yleissuunnitteluvaiheen si-
sällöstä. Ohjeeseen lisätään yhteisesti käyttöön otettavat eri suunnitte-
lutasojen yhtenäiset kuvaukset. Tämä parantaa eri suunnitelmatark-
kuuksien perusteella laadittujen kustannus- ja aikatauluarvioiden luotet-
tavuutta ja mahdollistaa niiden arvioimisen päätöksenteossa. Menette-
lymallin avulla pystytään hankkeiden eri suunnitteluvaiheiden kustan-
nusarvioita vertaamaan toteutuneisiin kustannuksiin ja aikatauluun. 
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Ajan kanssa saadaan kehitettyä tilastotietoa eri suunnitteluvaiheiden 
epätarkkuuksista ja edelleen kehitettyä mallia. 

HKL kehittää toimintaansa suurten investointihankkeiden (esim. pika-
raitiotiehankkeiden) osalta siten, että päätöksenteon yhteydessä pysty-
tään arvioimaan ja päättämään hankkeeseen liittyvästä suunnittelutark-
kuuden epävarmuudesta. Hankkeiden kustannus- ja aikatauluriskien 
hallinta kaikissa suunnittelun ja päätöksenteon vaiheissa tuodaan sel-
keästi esille tulevien hankkeiden kohdalla. Näillä toimilla parannetaan 
suurten liikennehankkeiden pysymistä päätetyissä budjetissa ja aika-
taulussa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ari Päivärinta, talouspalvelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 14.04.2020 § 29

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2019 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
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mielimiltä tarvittavat lausunnot 26.5.2020 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. 

08.04.2020 Ehdotuksen mukaan

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi


