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Tiivistelmä 

Helsingin kaupungilla on viime aikoina ollut useita suuria liikenneinvestointihankkeita ja 
lisää suunnitellaan jatkuvasti. Näiden hankkeiden taustalla on erilaisia strategisia pää-
töksiä ja laajempia maankäytön suunnitelmia, joihin suuret liikenteeninvestointihank-
keet pohjautuvat. Yleissuunnitelmassa näitä hankkeita tutkitaan erilaisten vaihtoehtojen 
perusteella ja pyritään löytämään ratkaisu, jonka suunnittelua viedään eteenpäin. 
 
Tähän mennessä yleissuunnitelmien kustannuksia ei ole pystytty laskemaan sillä tark-
kuudella, että ne olisivat pysyneet samana myös toteutusvaiheessa. Tästä on aiheutunut 
haasteita, sillä yleissuunnitelman kustannusarvion avulla päätetään hankkeen toteutuk-
sesta ja sen perusteella hankkeeseen investoidaan. Kun hankkeen kustannukset kasvavat, 
investointi kasvaa ja se vaikuttaa myös muiden investointihankkeiden kulkuun.  
 
Tässä työssä tutkittiin yleissuunnitelmien kustannusten hallinnassa ja laskennassa il-
menneitä haasteita ja syitä niihin. Tämän pohjalta pyrittiin löytämään ratkaisuja yleis-
suunnitelmien kustannusten hallintaan tutkimalla muiden kuntien ja hallintojen tapoja 
sekä perehtymällä kustannusylityksiin maailmalla. Työn tuloksena havaittiin, että kus-
tannusten hallinta kaipaa tarkempaa ohjausta, ja työn aikana laadittiin Helsingin kau-
pungin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelulle yleissuunnitteluohjeen kustannusten hal-
linnan osuus, joka löytyy luvusta 5. 
 
Edellytyksenä onnistuneelle kustannusarviolle on koko hankkeen aikainen kustannusten 
hallinta, jossa kustannusten hallinnan tehtävät suoritetaan onnistuneesti. Kustannusten 
hallinta edellyttää myös riittävää suunnitelmatarkkuutta, oikeita lähtökohtia sekä projek-
tin tarkkaa määritystä hankkeen alussa. 
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Abstract 
The City of Helsinki has recently had several large transport investment projects, and 
more are constantly being planned. These projects are based on various strategic deci-
sions and larger land use plans on which major transport investment projects are based. 
The general plan examines these projects based on different options and seeks to find a 
suitable solution that will be taken forward. 
 
Thus, the cost of master plans has not been calculated with the precision that they would 
have remained the same throughout the implementation phase. This has created chal-
lenges, as the cost estimate of the general plan determines the implementation of the pro-
ject and, based on the estimate, invests in the project. As the cost of a project increases, 
the investment increases and affects the flow of other investment projects. 
 
This work examined the challenges that emerged in the general plans cost management 
and calculation and the reasons for them. Based on this, the aim was to find solutions for 
managing the costs of general plans by studying the ways of other municipalities and ad-
ministrations and by becoming acquainted with cost overruns in the world. As a result of 
the work, it was found that cost management needs more precise guidance, and in addi-
tion to this work, the cost management part of the general design guide for the City of 
Helsinki's Traffic and Street Design Service was prepared. 

 
A prerequisite for a successful cost estimate is cost management throughout the project, 
where cost management tasks are performed successfully. Cost control also requires 
enough plan accuracy, correct source information, and accurate project definition at the 
beginning of the project. 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Infrastruktuurilla tarkoitetaan laajempaa rakennetta, joka pitää sisällään laajaa ja moninaista toimintaa. Infrastruktuuriksi lasketaan muun muassa tie-, rautatie-, lento-, vesi, energia- ja tietoliikenneverkot. Infrahanke syntyy, kun näitä verkostoja on tarve luoda, korjata, parantaa tai ylläpitää. Hankkeen taustalla on usein yhteiskunnallisia, tuotannollisia ja taloudellisia kehityksen perusehtoja, kuten liikenneväyliä. Infrahankkeen perustelun tuleekin löytyä yh-teiskunnan toiminnoista, niissä tapahtuneista muutoksisista tai infrahankkeen tarjoamissa palveluissa tapahtuneista muutoksista. (RIL, 2006) 
Infrahankkeet ovat luonteeltaan usein suuria, kalliita ja kestoltaan pitkiä. Hankkeet sijoittu-vat ihmisten elinympäristöön, julkiseen tilaan, ja usein muuttavat sitä. Tämän vuoksi hank-keet kiinnostavat laajalti eri sidosryhmiä. Sidosryhmien laaja kiinnostus ja hankkeen sijoit-tuminen julkiseen ympäristöön aiheuttavat myös hankkeelle suurimmat haasteet, kun monen eri sidosryhmän intressit pyritään sovittamaan yhdeksi kokonaisuudeksi. (RIL, 2006) 
Infrahankkeista päätetään pääosin julkisissa päätöksentekoelimissä. Päätöksentekoa varten päättäjät tarvitsevat kattavat tiedot ja suunnitelmat hankkeesta ja sen vaikutuksista. Jotta toi-miva ratkaisu voidaan valita, tulisi ratkaisujen täyttää myös taloudelliset ja tarkoituksenmu-kaisuuden kriteerit. Myös hankkeen sisällön, ominaisuuksien ja vaikutusten tulee olla kuvat-tuna hankevaiheen edellyttämällä tavalla, jotta hanketta voidaan arvioida riittävillä tiedoilla. (RIL, 2006) 
Kustannusten hallinta on prosessi, joka on välttämätön hankkeen suunnittelun kannalta (Potts, 2008). Kustannusten hallinnan kannalta hanke pyritään toteuttamaan halutuilla ta-voitteilla kohtuullisin kustannuksin. Kustannusten hallinnan keskeinen tavoite on, että kus-tannusten hallinta on jatkuvaa, hallittua ja päämäärätietoista (Liikennevirasto, 2013). Kus-tannusten hallinnan tavoitteena ei ole minimoida kustannuksia, vaan saavuttaa tila, missä kustannukset on optimoitu hankkeen ja lopputuotteen kannalta niin, että lopputulos on mah-dollisimman laadukas. (RIL, 2006) Kustannusten hallinta voi myös auttaa tunnistamaan mahdolliset haasteet muun muassa ohjelmissa tai sopimusten valmisteluissa (Potts, 2008). 
Yleissuunnitelma on Helsingin kaupungin käsittelyohjeessa (2018) laadittava periaatteelli-sesti ja taloudellisesti merkittävissä liikenteeseen, viheralueeseen tai muuhun yleiseen alu-eeseen kohdistuvassa suunnitelmassa. Määrittelyn mukaan yleissuunnitelman tulee kattaa kaikki hankekokonaisuuden edellyttämät suunnitelmaratkaisut ja -vaihtoehdot, ja niiden avulla hankkeelle saadaan määritettyä kokonaiskustannusarvio. (Helsingin kaupunki, 2018) 
Helsingin kaupungilla yleissuunnittelusta vastaa Kaupunkiympäristön toimiala ja sen sisällä Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu sekä joissain tapauksissa Helsingin kaupungin liikelai-tos HKL. Yleissuunnitelmien taustalla on laajoja strategisia päätöksiä, joiden pohjalta yleis-suunnittelu on lähtenyt liikkeelle. Sen lähtökohtana toimivat erilaiset selvitykset, inventoin-nit ja alustavat hankevaihtoehdot. Tällä hetkellä kaupungilla ei kuitenkaan ole ohjeistusta siitä, miten yleissuunnitelmia tulisi laatia, minkä vuoksi hankkeiden sisällöt ovat olleet eri-laisia. Näiden lisäksi kustannusten hallintaa ei ole myöskään ohjeistettu, minkä seurauksena hankkeiden kustannusarviot eivät ole pitäneet paikkaansa. Käsittelyohjeessa mainitaan kui-tenkin, että kaupungin liikennehankkeissa yleissuunnitelman sisällön osalta noudatetaan maantielain §19 ja ratalain §12 sisältövaatimuksia (Helsingin kaupunki, 2018). 
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Yleissuunnitelmassa laaditaan eri vaihtoehtoja, joita vertaillaan suunnitelmavaiheessa kes-kenään. Vaihtoehdoissa tulee kiinnittää huomioita kaupunkikehitykselliseen, liikenteelli-seen ja taloudelliseen näkökulmaan. Vaihtoehtojen pohjalta laaditaan hankearviointi, jonka perusteella vaihtoehdoista sopivin valitaan jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankearvioinnin avulla arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta, toteutuskelpoisuutta ja kannattavuutta. (Helsin-gin kaupunki, 2018) 
1.2 Työn tavoite ja rajaus 
Tämä diplomityö toteutettiin osana Sitowise Oy:n projektia, missä Helsingin kaupungin toi-meksiantona tuli laatia Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelulle yleis-suunnitteluohje. Toimeksianto kattaa koko ohjeen, mutta diplomityö toteutetaan osana kus-tannusten hallinnan osuutta. Työn tavoitteena on löytää keinoja kustannusten hallintaan yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin yleissuunnitelmien kustannusarvioiden laatu ja paikkansa-pitävyys paranisi. Tavoitteena on tutkia vaihtoehtoja muilta kunnilta, hallinnoilta ja ulko-mailta. Työssä pyritään löytämään myös yhteneväisyyksiä Väyläviraston prosessiin ja poh-tia, voidaanko näitä keinoja käyttää kaupunkihankkeissa.  
Työn tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat kysymykset: 

• Mikä on yleissuunnittelun riittävä taso? 
• Miten kustannuksia tulisi hallita yleissuunnittelussa? 
• Voidaanko muilta kunnilta/hallinnoilta löytää toimivia ratkaisuja?  
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2 Kirjallisuusselvitys 
 
2.1 Yleistä infrarakentamisen kustannuksista 
2.1.1 Kustannusten hallinta 
Hankkeen kustannusten hallinta kattaa kustannusarvion, kustannusohjauksen ja budjetoin-nin. Kustannusten hallinta pitää sisällään myös niiden tekijöiden tunnistamisen, jotka vai-kuttavat kustannusarvioon. Nämä tekijät dokumentoidaan ja niistä tiedotetaan niitä hank-keen asianosaisia, joita mahdolliset tunnistetut kustannusmuutokset koskevat. (PMBOK Guide, 2004) 
Kustannusten hallinnan kannalta on olennaista, että hankkeen alussa määritellään projektin laajuus. Projektin laajuus määrittelee rajat koko hankkeelle sekä sitä kautta myös kustannus-ten hallintaan. (Papke-Shields et al., 2010) Investointipäätöksen ohella täytyy kiinnittää huo-miota myös erilaisiin strategioihin ja päämääriin sekä resurssien saatavuuteen taloudellisten tekijöiden ohella. Suunnittelutyön aikana kokonaiskustannusmuutoksiin voidaan vielä vai-kuttaa helpommin kuin toteutusvaiheessa. (RIL, 2006; Manninen, 2009)  
Itse suunnitteluprosessin sisällä kustannusten hallinta tarkoittaa kustannusohjattua suunnit-telua. Suunnittelutyön aikana voidaan saavuttaa teknis-taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, kun suunnittelutyön aikana hallitaan suunnitteluratkaisujen ja eri vaihtoehtojen kustannuk-set. Kustannusten hallinnan kannalta on myös tärkeää tunnistaa ne osat, jotka aiheuttavat suurimman osan kustannusriskeistä ja kohdistaa suunnittelu näihin kohtiin. Tämä on osa suunnittelunaikaista kustannusten hallintaa, joka on suunnittelua tekevän vastuulla. (Liiken-nevirasto, 2013) Suunnittelun aikana mietityt ratkaisut antavat hyvän pohjan kustannusarvi-olle, jolloin riittävin tiedoin tehty arvio on luotettava (Lundman, 2011). 
Kustannusten hallinta voidaan tehdä kahdella tavalla, joko arviointiteorian tai ohjausteorian avulla. Arviointi- ja ohjausteorian kuvaajat on esitetty kuvassa 1. Arviointiteoria perustuu siihen, että kustannukset arvioidaan hankkeen alussa, ja lopputulos voi olla sattumanvarai-nen. Ohjausteoriassa hankkeelle asetetaan kustannustavoite, jonka toteutumista seurataan jatkuvana prosessina. Ohjausteoriassa kustannuserot analysoidaan ja hanketta pyritään oh-jaamaan suunnittelun avulla kohti kustannustavoitetta. Muiden hankkeiden ohella myös ra-kennushankkeet ovat usein kompleksisia ja vaativat näin ollen ohjausteorian kaltaista kus-tannusten hallintaa. (RIL, 2006) Kustannusohjauksen kannalta on tärkeää huomata, että oh-jaus kohdistetaan hanketta koskeviin suunnitelmiin, ei suoraan kustannuksiin (Manninen, 2009). 
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 Kuva 1. Teorioiden mukaan hankkeelle asetetuissa kustannuksissa voidaan pysyä tai ne alittaa, mikäli suunnittelua ohjataan. Jos ohjausteorian kaltaista kustannusohjausta ei toteuteta, hankkeen kustannuk-set ylittyvät arviointiteorian tapaan, ja ylityksen aiheuttamat muutokset arvioidaan loppukustannuk-siin. (mukailen RIL, 2006)  Lähtökohtina kustannusten hallintaan toimivat muun muassa prosessin kulku ja päätöksen-teko, hankkeen kompleksisuus, riskit, resurssit ja markkinatilanne. Lähtökohtien on oltava kunnossa, jotta hankkeen lopputulos on onnistunut, ja kustannuslaskelma on tämän kannalta yksi merkittävimmistä kohdista. Jos kustannukset karkaavat hallitsemattomasti, voidaan laa-dukastakin lopputulosta pitää epäonnistuneena. Päätöksenteon kannalta on olennaista, että päättäjällä on kustannustalousasiantuntijan johdolla laadittu ja laskettu arvio, jotta voidaan varmistua, että ratkaisu ei ole ristiriidassa taloudellisten tavoitteiden kanssa. Kustannuslas-kentaan tulee näin ollen sisällyttää myös riskit ja tarkistus suhdannetilanteeseen indeksein. (RIL, 2006) 
Hyvällä kustannusohjauksella voidaan vaikuttaa siihen, että hankkeen kustannusarvio on laadittu harkiten ja ratkaisuja on mietitty. Kustannusohjauksen ja päätöksenteon kulkua hankkeen aikana näkyy kuvassa 2. Kustannussuunnittelun aikana lasketaan suunnittelun kustannuksia ja pyritään löytämään taloudellisesti toimivia ratkaisuja niin, että vältetään tur-hia ja kohtuuttomia kustannuksia. Kustannustalousasiantuntija osallistuu myös hankkeen ta-voitteiden asettamiseen tuottamalla tilaajalle riittävästi informaatiota suunnittelun kustan-nuksista. (RIL, 2006) 
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 Kuva 2. Kustannusten muuttuminen kustannusohjauksen ja päätöksen teon vaikutuksesta. (Mukaillen RIL, 2006)  Vastaavan kaltaisten hankkeiden välillä voi olla myös kustannuseroja, jotka voivat johtua olosuhteista, suunnitelmaratkaisuista, toteutusmuodosta, rakennetusta ympäristöstä, ympä-ristöstä, aikataulusta ja suhdannetilanteesta. Suhdannetilanteen muutokset näkyvät sekä kus-tannusten panosrakenteessa sekä kysyntäinflaation mukaan tulevissa hinnoissa. Panoshinta sisältää rakentamisen panosten hintamuutokset ja kysyntähinnassa näkyy puolestaan kilpai-lutilanne ja tuottajien katemuutokset. Näihin liittyy myös omia riskejä, jotka tulisi kirjata ja sisällyttää kustannusarvioon. (RIL, 2006) 
2.1.2 Kustannusten hallinnan keinot 
Kustannusten hallintaan on erilaisia keinoja ja työkaluja, joiden avulla määritetään, miten kustannuslaskentaa tulisi tehdä. Suunnitteluvaiheessa hankkeelle voidaan luoda niin sanottu kriittinen polku, jonka analysoinnilla voidaan muodostaa optimoitu aikataulu projektin ete-nemiselle. Kriittisen polun avulla voidaan myös hallita hyvin resursseja, sillä ne voidaan keskittää kriittisille työvaiheille oikeaan aikaan. Kriittinen polku mahdollistaa projektin to-tuttamisen aikataulussa ja sovitussa budjetissa. (Patnakul et al., 2010) 
Kustannusten muutosten hallintajärjestelmä määrittelee ne menetelmät, joilla kustannusar-vioita voidaan muuttaa. Se sisältää lomakkeet, asiakirjat, seurantajärjestelmät ja hyväksy-mistasot, jotka ovat tarpeellisia muutosten hyväksymiseksi. Toinen keino on suorituskyvyn mittausanalyysi, jonka avulla määritetään kustannusten varianssin suuruutta. Tämä mittaus-analyysi on erityisen hyödyllinen kustannusten ja resurssien hallinnassa sekä tuotannossa. Kolmas keino on ennustaminen, jossa kustannuksista esitetään ennuste käytettävissä olevien tietojen perusteella. Ennusteita päivitetään projektin edetessä. Neljäntenä työkaluna voidaan mainita projektin suorituskyvyn arvioinnit, jossa kustannustehokkuutta ja eri tehtäviä mita-taan ja verrataan budjetin ylityksiin ja alituksiin. Viidentenä työkalutyyppinä toimivat eri-laiset projektin hallinnan työkalut, joiden avulla voidaan seurata kustannusmuutosten suh-detta todelliseen ja suunnitellun kustannusten välillä sekä niiden vaikutusta ennusteisiin. Vii-meinen kustannusten hallinnan keino on kustannusvarianssin hallinta, jolla määritetään, mi-ten kustannusten vaihteluväliä hallitaan. Projektin alussa sallitaan usein suurempia vaihtelu-välejä kuin projektin lopussa. (PMBOK Guide, 2004) 
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Yksi keino kustannusten hallintaan on myös Pareto-periaate. Periaate tunnetaan myös ni-mellä 80/20 sääntö, missä tarkoituksena on tunnistaa ne 20 prosenttia asioista, jotka tuottavat 80 prosenttia kustannuksista. Periaatteessa 20 prosenttiin kohdistuvat ne epävarmuustekijät, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kohteet voivat olla kooltaan suuria tai pieniä, mutta tärkeintä on tunnistaa kriittiset asiat. (Blackman et al., 2013) 
Kustannusriskien hallintaan käytetään suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kvalitatiiviset me-netelmät, joiden mukaan riskien todennäköisyys ja vaikutus arvioidaan. Arvioinnin jälkeen riskit voidaan luokitella niiden potentiaalisen vaikutuksen perusteella. Lisäksi näyttää siltä, että prosessin simuloinnilla on riskinhallintaan liittyviä kehityskäytäntöjä, jolloin päätöksiä voidaan tehdä suuremmalla varmuudella.  (Raz et al, 2001) 
2.1.3 Hankeosalaskenta 
Hankeosalaskenta eli hola toimii infrarakentamisen hankesuunnittelun apuvälineenä. Sen avulla voidaan määrittää hankkeen hankeosien kustannukset ja vertailla yleissuunnitelmata-soisia vaihtoehtoja keskenään. Hankeosan kustannuksissa näkyy koko lopputuote, joka si-sältää kaikki rakennusosat. Tässä rakennusosia ei ole eritelty, vaan hankeosaa kuvataan mit-tayksiköllä, kuten metri tai kappale. Hankeosalle valitaan aina hankkeen perustietojen mu-kaan mallinnettu standardihinta ja tämän päälle valitaan hankeosan lisäkustannukset, jotka vaihtelevat esimerkiksi maaperän mukaan. (RIL, 2006) 
Hankeosa-arvio laaditaan eri vaiheiden kautta. Laadinta perustuu seuraavien vaiheiden mää-rittelyyn: hankeosittelu, hankeosien määrien mittaus, hankeosaluettelon laadinta, tyyppihan-keosien valinta, hankeosien hinnoittelu, hanketekijöiden kustannusvaikutusten arviointi, hankepalveluiden kustannusten arviointi, muiden kustannusten määrittäminen ja raportointi. Hankeosittelun aikana tunnistetaan hankkeen sisältämät hankeosat hankeosahinnaston mu-kaan. Ne määritellään joko hankeohjelman tai suunnitelmien mukaan tai ne arvioidaan erik-seen erilaisiin selvityksiin perustuen. Esimerkiksi katualue kirjataan hankeosana ja sen si-sällöksi kirjataan ajorata, jalankulun ja pyöräilyn kaistat sekä viherkaistat. (RIL, 2006) 
Hankeosien määrät lasketaan suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi kadut lasketaan metreinä, aukiot neliöinä ja risteykset kappaleina. Määrät kirjataan hankeosaluetteloon, mistä muodos-tuu kattava lista hankkeen kaikista hankeosista. Jokaiselle hankeosalle valitaan tyyppihan-keosa hankeosahinnastosta. Nämä koostuvat tyypillisesti infrarakentamisen osista (Infra-RYL). Jos hankeosalle ei löydy tyyppihankeosaa, valitaan lähin vastaava. Hankeosalle täy-tyy kuitenkin aina kirjata tieto, jotta riittävä tieto säilyy seuraaviin suunnitteluvaiheisiin.  (RIL, 2006) 
Hankeosien hinnoittelu perustuu tyyppihankeosien hinnoitteluperiaatteisiin. Hintojen perus-hintaa voidaan hankekohtaisesti muuttaa. Hinnat sisältävät tärkeimmät kustannuksiin vai-kuttavat tekijät. Hankeosien hinnoittelun lisäksi hanke sisältää myös sellaisten hanketekijöi-den kustannusten arviointia, joita ei voida kohdistaa yhdelle hankeosalle. Näitä ovat esimer-kiksi pilaantuneet maat, purettavat rakennukset ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. (RIL, 2006) 
Hankeosakustannusten lisäksi kustannuksiin lasketaan myös hankepalveluiden, kuten tilaa-jan, suunnittelun ja urakoitsijan välilliset kustannukset. Nämä kustannukset lasketaan usein prosentteina hankkeen eri osien summiin perustuen. Muihin kustannuksiin voidaan kirjata esimerkiksi maa-alueiden lunastuksiin liittyvät kustannukset. Erilaiset kustannusvaraukset, kuten riskit ja epävarmuudet kirjataan omaan kohtaansa varauksina. Lopuksi kustannuslas-kennasta laaditaan raportti, joka sisältää laskennan perusteet, tehdyt oletukset ja laskennan tulokset. (RIL, 2006) 
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2.1.4 Rakennusosalaskenta 
Rakennusosalaskennan avulla määritetään infrarakenteelle hinta suunnitelman perusteella. Rakennusosalaskennassa eli rolassa kustannusosuudet jaetaan rakennusosiin InfraRYL-inf-ranimikkeistön mukaan. Nämä osat hinnoitellaan olosuhteiden ja sisältökuvauksen mukai-silla yksikköhinnoilla. Esimerkiksi katualue ei ole yksi osuus, vaan sen erilliset rakennusosat on laskettu erikseen omina osuuksina. (RIL, 2006) 
Rakennusosalaskentaa käytetään esimerkiksi silloin, kun vertaillaan suunnitelman tavoit-teita, kun tarkastetaan suunnitelman hintojen kustannuseroja. Rakennusosalaskennan laa-dinta sisältää seuraavat vaiheet: rakennusosien määritys, rakennusosien hinnoittelu, hanke-palveluiden hinnoittelu, muiden kustannusten hinnoittelu ja raportointi. (RIL, 2006) 
Rakennusosien määrien mittaukseen käytetään infranimikkeistön määrämittausohjetta INFRA 2015. Määrien mittauksessa tulee huomioida kaikki alueen rakennusosat ja niiden peittävyys eli mille laajuudelle nämä ylettyvät. Määrät hinnoitellaan rakennusosashinnaston mukaan olosuhdetta ja sisältöä vastaavalla hinnalla. Mikäli rakennusosalle ei löydy hintaa, täytyy hinta interpoloida vastaavien rakennusosien hintojen avulla tai selvittää kustannusasi-antuntijoilta. Tässä tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, mistä osista hinta koostuu. (RIL, 2006) 
Rakennusosahinnasto sisältää pääsääntöisesti rakennusosan tekemisen, materiaalit ja työn. Kaikissa rakennusosien hinnoissa täytyy huomioida myös massatalouden kustannukset, ku-ten maa-aineksien kuljetuskustannukset. Jos kuljetusmatkat ovat pidempiä, täytyy kustan-nuksiin lisätä ylittävä osa lisäkustannuksena. Kustannusten laskijan vastuulla on jakaa kus-tannukset sovitun kustannusjaon mukaan kullekin osapuolelle. (RIL, 2006) 
Kuten hankeosalaskennassa myös rakennusosalaskennassa kustannuksiin lisätään erilliset hankepalveluiden hinnoittelut. Hankepalveluiden hinnoittelut ovat rakennusosan tekemi-sestä riippumattomia kustannuksia. Ne koostuvat rakennuttamis- ja suunnittelupalveluista, rakentamispalveluista ja yrityspalveluista. Ensimmäinen kustannusosuus sisältää tilaajalle tulevat kustannukset, jotka syntyvät välittömästi tai välillisesti palvelunostoina. Rakentamis-palveluiden kustannukset puolestaan ovat kustannuksia, jotka eivät suoraan liity rakennus-osien toteutukseen. Tähän sisältyvät työmaan johto, työmaapalvelut sekä nostot ja siirrot, jotka palvelevat koko työmaata. Yrityspalvelut sisältävät yritystason yhteisiä kustannuksia, jotka kohdistuvat työmaalle, kuten hankintatoimi, kustannuslaskenta, työmaan hallinto koor-dinointi ja johtaminen. (RIL, 2006) 
Yksi rakennusosalaskennan keskeisimmistä osista on laskennan raportointi, sillä iso osa suunnittelun ja toteutuksen kustannuseroista voidaan selittää sisältöeroilla. Lisäksi infrara-kentamisen prosessi on usein pitkäkestoinen, jolloin raportin laadukkuus korostuu. Rapor-tista tulee löytyä seuraavat asiat: hankkeen perustiedot, tiivistelmä kustannuksista, tekijä tai tekijät, lähtötiedot, puuttuvat tiedot ja niiden oletukset sekä itse laskentataulukko. (RIL, 2006) 
2.2 Helsingin yleissuunnittelu 
Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on käyttänyt Helsingin kaupungin tarkemman tason suunnitteluohjeita joko suoraan tai laatinut niiden perusteella erillisiä oh-jeita yleissuunnittelutyötä varten. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole suoraa ohjeistusta yleis-suunnitteluun. Yleissuunnittelu on kuitenkin tunnistettu suunnitteluvaihe ja se mainitaan kaupungin Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeessa (2018). 
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Käsittelyohje sisältää kuvaukset erilaisten periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävien katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden suunnitteluvaiheista sekä suunnitteluvaihei-siin liittyvistä päätösvaltarajoista, kustannusten ohjauksesta ja hankearvioinnista. Tämän li-säksi ohjeessa kuvataan kyseisten hankkeiden vastuutahot sekä eri tahojen välinen yhteistyö hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja ohjaamisessa. (Helsingin kaupunki, 2018) 
2.2.1 Suunnitteluvaihe ja päätösvaltarajat 
Seuraavassa kuvassa 3 on esitelty Helsingin kaupungin suunnitteluvaiheet pääpiirteittäin. Kuvassa näkyy suunnitelmavaiheiden asema toisiinsa nähden sekä ajallisesti että tarkkuus-tason mukaan. Yleissuunnittelu sijoittuu suurten strategisten ja laajempien linjausten jälkei-seen vaiheeseen ja sitä laaditaan osin yleiskaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan (OYK) kanssa rinnakkain. Yleissuunnitelman teettämisestä on vastuussa Kaupunkiympäristön toi-mialan (Kymp) sisällä toimiva Maankäytön ja kaupunkirakenteen toimiala (MAKA). Tar-kemman tason asemakaavoitus tulee kuvan mukaan yleissuunnittelun jälkeen. (Helsingin kaupunki, 2018)  

 Kuva 3. Helsingin hankkeiden suunnitelmavaiheet. (Helsingin kaupunki, 2018)  Periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävät suunnitelmat ovat suunnitelmia, jotka ovat kaupungin kannalta strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä, esimerkiksi pitkän keston tai kaupunkikuvallisen merkityksen takia. Lähtökohtaisesti yleissuunnitelma laaditaan aina pe-riaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävien liikennehankkeiden, viheralueiden tai muiden yleisten alueiden liittyvistä suunnitelmista, jotta voidaan varmistua siitä, että päätöksentekoa varten on riittävät tiedot hankkeen vaikuttavuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta ja kannatta-vuudesta. Tarvittaessa yleissuunnitelma voidaan laatia myös Liikenneviraston tai ELY-kes-kuksen yhteishankkeisiin liittyvien suunnitelmien kanssa. (Helsingin kaupunki, 2018) 
Helsingin kaupungilla hankkeista päättää hankkeen arvonverolisättömän hinnan mukaan joko kaupunginvaltuusto (Kvsto), kaupunginhallitus (Khs) sekä kaupunginhallituksen myöntämällä luvalla kaupunkiympäristönlautakunta (Kylk) ja liikennelaitoksen johtokunta (HKL-jk). (Kuva 4). (Helsingin kaupunki, 2018) 
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 Kuva 4. Helsingin hyväksymisrajat suunnitelmatasoittain. (Helsingin kaupunki, 2018) 
2.2.2 Kustannusohjaus, kustannuslaskenta ja varmuuskertoimet 
Kustannusohjauksella pyritään varmistamaan hankkeen laatu suhteessa hintaan eli tarkasta-maan hankkeen hinta suhteessa suunniteltuun kaupunkikuvaan, -kehitykseen ja liikenteelli-siin vaikutuksiin. Hankkeiden kustannusarviot toteutetaan jokaisessa suunnitteluvaiheessa, jolloin koko hankkeen ajan kustannukset pysyvät hallinnassa ja suunnitelmaratkaisuja voi-daan miettiä myös kustannusten kannalta. Yleissuunnitelmavaiheen lopussa hankkeelle ase-tetaan tavoitehinta hankeosalaskennan avulla, minkä perusteella hanke viedään päätöksen-tekoon ja hyväksymis- ja toteutuspäätöksen jälkeen kaupungin 10-vuotiseen investointioh-jelmaan. Hyväksymisen jälkeen yleissuunnitelma ei ole muutoksenhakukelpoinen. Vain hy-väksymisen yhteydessä tehty enimmäishintapäätös rakennusosalaskennan avulla on muu-toksenhakukelpoinen. Jos hanke vaatii kuitenkin yleissuunnitelman osalta tarkempaa suun-nittelua, hyväksymispäätöksen yhteydessä esitetään hankesuunnittelun tarve. Yleissuunni-telman hyväksymisen ja enimmäishintapäätöksen jälkeen suunnittelua jatketaan tarkemman vaiheen suunnitteluilla. (Helsingin kaupunki, 2018) 
Kustannusarvio tarkentuu suunnitteluvaiheen tarkkuuden mukana. Jokaisen suunnitteluvai-heen aikana ja sen päätyttyä kustannusarvio, sen laskelmat ja lähtötiedot dokumentoidaan ja tallennetaan, jotta tietoihin päästään tarvittaessa myöhempää tarkastelua varten. Kustannus-arvioissa on tärkeää käyttää vakiintuneita laskentamenetelmiä, kuten hanke- tai rakennus-osalaskentaa. Jos hankkeesta on laadittu aikaisemmassa vaiheessa kustannusarvio, kustan-nusarvioita vertaillaan ja mahdolliset erot kirjataan ylös. Yleissuunnitelmissa kustannusar-vio on kuitenkin usein hankkeen ensimmäinen arvio, joten sen sisällä voidaan verrata vain suunnitelmavaihtoehtojen kustannusarvioita. (Helsingin kaupunki, 2018) 
Yleissuunnitelmavaiheessa kustannusarvioissa tulee ottaa huomioon jo kaikki kustannuste-kijät. Kustannusarvioon tulee sisällyttää hankkeen toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, kuten maanalaiset rakenteet. Laskelmiin täytyy sisältyä investointikustannukset kokonaisuudes-saan, joten laskelmista täytyy löytyä myös esimerkiksi varikot. Kustannusarvioissa täytyy 
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myös varautua kustannusmuutoksiin sekä myös suunnitelmamuutoksiin. Myös ennalta tun-nistetut epävarmuudet tulee kirjata kustannuslaskelmiin riskeinä. Jokaisessa suunnitelma-vaiheessa kustannuslaskelmat sidotaan indeksiin. (Helsingin kaupunki, 2018) 
Helsingin kaupungilla on käytössä kustannusten laskentaan Fore-kustannuslaskentaohjel-misto. Ohjelma sisältää ajantasaista hintatietoa ja sen sisään on rakennettu laskentamenetel-mät. (Rapal, 2020) Infrarakentamiseen Helsingin kaupungilla on kustannushallinnan ohje, jossa on määritelty kustannuslaskentaohjelma Foren käytössä olevat varmuuskertoimet. Varmuuskertoimien tehtävänä on sovittaa laskettavat kustannukset oikein suunniteltuun ym-päristöön hankkeen luonteen, vaikeuden ja sijainnin mukaan. Ohjeistuksessa on eroteltu ho-lan ja rolan erot ja se, miten prosentit käyttäytyvät kummassakin laskentatavassa. (Taulukko 1). (Rapal, 2011) 
 Taulukko 1. Helsingin kaupungin käytössä olevat kertoimet hola ja rola laskennoissa. Suunnitelmatark-kuuden kasvaessa myös käytettyjen prosenttien määrä pienenee. (Mukailen Rapal, 2011 & Espoon kau-punki, 2020) 

 
2.3 Muiden kuntien yleissuunnittelu 
Tätä työtä varten oli tarkoitus selvittää kustannusten hallinnan ja yleissuunnittelun toiminta-tapoja myös muilta kunnilta. Espoolla on ohjeistus yleis-, katu-, puisto- ja rakennussuunni-telmiin. Tämän lisäksi haastattelin kahta Espoon kaupungin edustajaa. Suomen sisällä oltiin yhteydessä myös muihin isoihin kuntiin, mutta ohjeita ei joko ollut tai niitä ei haluttu jakaa. Tämän takia teoriaosuus kuntien vertailun osalta jää tässä työssä vajaaksi.  
Espoon kaupunki on vuonna 2017 laatinut ohjeen koskien yleis-, katu-, puisto- ja rakennus-suunnitelmien sisältöä. Ohjeistuksessa määritellään se mitä suunnittelutyön tulee pitää sisäl-lään, miltä suunnitelmapiirustusten tulee näyttää sekä listataan erilaisia ulkoasuun liittyviä asioita. Ohje ei itsessään ole suunnitteluohje, vaan koskee enemmän suunnitelmien ulko-asua. Ohjeessa on mukana myös kustannustenlaskennan ohjeistusta, joka pitää sisällään muun muassa eri kertoimien vaihtoehdot ja perustelut niiden valinnalle. Ohjeessa yleissuun-nitelmalla tarkoitetaan enemmän kunnallisteknistä yleissuunnitelmaa (KTYS) kuin laajem-paa yleissuunnitelmaa, joka on tässä työssä tarkastelussa. (Espoon kaupunki, 2020) 
Haastatteluissa tunnistettiin, että Espoon ohjeistus yleissuunnitelmalle on erilainen kuin mitä Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelu -palvelulle ollaan parhaillaan laatimassa. 
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Espoon ohjeistus perustuu sisällön ohjeistamiseen, ei suunnittelun ohjeistamiseen. Ohjeessa ohjeistetaan suunnitelmien piirustusten ulkoasua, mutta ei kiinnitetä huomiota itse suunnit-teluprosessin kulkuun ja ohjeistukseen. Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin, että ohjeistuk-sen myötä suunnitelmien laatu ja sisältö ovat parantuneet ja niiden kautta myös hankkeiden kustannusarviot ovat parantuneet selkeästi. Espoon tilanteessa ohjeen vaikutus oli siis ollut toivottu ja hyödyllinen. 
2.4 Väyläviraston yleissuunnittelun toiminnanohjeistus 
Väylävirasto on yksi Suomen valtion virasto, jonka toiminnasta vastaa liikenne- ja viestin-täministeriö. Väyläviraston tehtäviin kuuluu valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien ke-hitys ja kunnossapito. Väylävirasto toimi vuoteen 2019 asti nimellä Liikennevirasto. 
2.4.1 Väylän suunnittelu yleisesti 
Maantien ja radan suunnittelussa edetään vaiheittain aina karkeammalta tasolta tarkempaan tasoon. Suunnitteluportaat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan (kuva 5). Yleissuunnittelu sijoittuu esiselvitysten jälkeiseen vaiheeseen, kun hankkeen tarve on tutkittu periaatevaihtoehtojen avulla sekä hankkeen ajoittumista maakuntakaavaan ja yleis-kaavaan nähden on arvioitu. Väylähankkeen yleissuunnittelussa väylän sijainti määritellään likimääräisesti sekä tarkastellaan sen tilantarve suhteessa ympäröivään maankäyttöön. Yleissuunnittelu kulkee usein rinnakkain yleiskaavan kanssa, mutta sitä voidaan tehdä myös asemakaavatasoisen maankäytön suunnittelun kanssa samaan aikaan. Tämän jälkeen tulevat yksityiskohtaiset tie- ja ratasuunnitelmat sekä niiden rakennussuunnittelu. Vaiheittaisen pro-sessin aikana hankkeen ratkaisujen ja vaihtoehtojen määrä karsiutuu suunnittelun edetessä. (Liikennevirasto, 2011) 

 Kuva 5. Väylähankkeiden suunnittelun eteneminen. Yleissuunnitelman yhteydessä teetetään ympäris-tövaikutusten arviointi. (Liikennevirasto, 2011)   
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Tie- ja ratahankkeissa yleissuunnittelu toteutetaan hankkeen alkuvaiheessa. Suunnittelun laajuus, sisältö ja tarkkuustaso päätetään kunkin hankkeen alussa hankkeen luonteen, tyypin, ympäristön ja alustavien selvitysten ja arvioitujen vaikutusten mukaan. Yhtenä yleissuunni-telman tehtävänä on myös myöhemmän suunnittelutarpeen arviointi, sillä yleissuunnitel-malla voidaan varhaisessa vaiheessa huomioida hankkeen kannattavuutta. Tie- ja ratahank-keista on lain mukaan laadittava yleissuunnitelma aina. Yleissuunnitelma voidaan jättää vä-listä vain, jos hankkeen vaikutukset ovat vähäiset tai hankkeen sijaintia ja sen vaikutuksia on arvioitu jo riittävästi asemakaavoissa tai oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa. Mikäli hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), täytyy yleissuun-nitelma laatia. (Liikennevirasto, 2011) 
Sekä yleissuunnitelma että tie- ja ratasuunnitelmat ovat lakisääteisiä suunnitelmia, jotka vi-ranomaisen täytyy hyväksyä. Maantie- ja ratalain mukaan hankkeesta täytyy hyväksyä tie- tai ratasuunnitelma ennen hankkeen aloittamista. Nämä edellyttävät suunnitelmilta julki-suusperiaatteiden noudattamista, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus saada tarvittavat tie-dot heidän etujensa valvomiseksi. Mikäli suunnitelmista esitetään mielipiteitä, täytyy ne ot-taa huomioon ja pyrittävä yhteisesti hyväksyttävään ratkaisuun. (Liikennevirasto, 2011) 
2.4.2 Väylän yleissuunnitelma 
Väylän yleissuunnitelman sisältö on määritelty maantie- ja ratalain pykälässä §19. Luvussa 2.4.1. esitettyjen sisältöjen lisäksi laissa edellytetään, että yleissuunnitelmassa tulee esittää mahdollisuudet poistaa haitalliset vaikutukset tai estää ne ja tämän lisäksi myös alustava kustannusarvio. Näiden lisäksi yleissuunnitelman tulee sisältää hankearviointi sekä suunnit-teluperusteet. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 2005/503 § 19.) 
Yleissuunnitelmassa on tarkoitus tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä kunnan maankäy-tön kanssa. Suunnittelun pääpaino kohdistuu periaateratkaisuihin ja yhteiskunnalliseen hy-väksyttävyyteen. Näiden ohella tutkitaan myös liikenteellisiä, taloudellisia ja ympäristö vai-kutuksia. Yleissuunnitelmassa ei ole tarkoitus perehtyä teknisiin ratkaisuihin tai tarkempaan aluevaraukseen, nämä kohdat ovat tie- ja ratasuunnitelmien alla. Suunnitelmatarkkuuden täytyy kuitenkin mennä niin pitkälle, että hankkeen toteutuskelpoisuudesta voidaan varmis-tua ja että hankkeelle saadaan riittävän tarkka kustannusarvio. (Liikennevirasto, 2011) 
Yleissuunnitelmavaiheessa voidaan osa asioista ratkaista sitovasti, jolloin myöhemmässä suunnitteluvaiheessa näistä asioista ei voida poiketa eikä valittaa. Jos hyväksytyn yleissuun-nitelman perusratkaisun osia halutaan myöhemmin muuttaa, täytyy muutokset käsitellä ko-konaan uudestaan. Kevyempiä menettelyjä ei yleissuunnitelmassa voida käyttää. Tällaiset suunnittelukohdat tulisi kuitenkin tunnistaa jo suunnittelutyön aikana, sillä silloin voidaan ratkaisuja sovittaa ja saada yleissuunnitelmalle hyväksytty päätös. (Liikennevirasto, 2011) 
Maantien yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä hyväksytään tien käyttöluokka, sen ti-lanjako, liittymäratkaisut sekä tien likimääräinen sijainti. Rautateiden osalta hyväksytään vastaavat asiat sovellettuna raitioteihin. Näiden lisäksi yleissuunnitelmavaiheessa hyväksy-tetään ympäristövaikutukset, alustavat kokonaiskustannukset, alustava kustannusjako, muis-tutukset ja lausunnot sekä valitusositus. Hankkeen totuttamisen kokonaiskustannusarvio sekä kustannusjako hyväksytään vasta tie- ja ratasuunnitelmien jälkeen. (Liikennevirasto, 2011) 
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2.4.3 Yleissuunnitelman kustannusten hallinta väylähankkeissa 
Yleissuunnitelman kustannusten hallinnan pohjana toimii esisuunnitelman kustannusarvio, joka päivitetään suunnitteluajankohdan indeksillä. Näiden lisäksi tarkistetaan suunnittelu-kohteen rajaus ja tehdään tarvittaessa sen mukaiset päivitykset kustannusarvioon. Esisuun-nitelman kustannusarviosta syntyy näin yleissuunnitelman kustannustavoite. Yleissuunnitel-mavaiheen kustannusarviosta käytetään nimeä alustava kustannusarvio. (Liikennevirasto, 2013) 
Väylähankkeiden kustannusten hallinnassa yleissuunnitelman alustavalla kustannusarviolla on suuri rooli, sillä sen avulla arvioidaan hankkeen toteutuskelpoisuutta ja toteutusaikatau-lua. Yleissuunnitelman kustannusarviolla pyritään arvioimaan hankkeen kustannuksia niin, että mikäli esimerkiksi hankkeen laajuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, kustannus-arvio ei merkittävästi muutu enää jatkosuunnittelussa. Alustavan kustannusarvion merkittä-vin tehtävä on antaa kustannukset riittävän tarkasti ja realistisesti suunnittelun taso huomi-oiden. Suunnittelutyön aikana pohditaan myös vaihtoehtoisten ratkaisuja, joille laaditaan omat kustannusarviot ja jotka siten vaikuttavat myös valittuun suunnitteluratkaisuun ja koko hankkeen kustannusarvioon. (Liikennevirasto, 2010) 
Kustannusarvion yksikköhintoja valittaessa huomioidaan suunnittelukohteen luonne ja olo-suhteet. Näiden lisäksi kussakin suunnittelukokonaisuudessa tunnistetaan riskit ja arvioidaan hankkeelle niiden osalta kustannusriskit. Mikäli kustannusriskit arvioidaan liian epävar-moiksi, suunnittelutarkkuutta tulee nostaa kustannusriskien pienentämiseksi. Alustavaa kus-tannusarviota päivitetään aina, kun hankkeen laajuudessa tapahtuu muutoksia, tehdään kus-tannuksiin vaikuttavia vaihtoehtovertailuja tai kun hankkeen määrätiedot muuttuvat. (Lii-kennevirasto, 2010) 
Väylähankkeiden yleissuunnitelmavaiheiden kustannusarviot laaditaan pääosin han-keosalaskennalla. Tunnistettujen merkittävien osien osalta kustannuslaskenta voidaan to-teuttaa myös rakennusosalaskennalla. Hankkeelle voidaan esittää myös alustavan kustannus-arvion vaihteluväli, mikäli hankkeessa on tunnistettu vaikuttavia riskitekijöitä. Kustannus-arviot sidotaan niiden laadintahetken maarakennusindeksiin. (Liikennevirasto, 2010) 
Liikenteen hallinnan osalta kustannusarvioon ei riitä hankeosalaskennan tarkkuus ja siksi sen osalta on syytä käyttää asiantuntija-arviota tai muuta kustannusarviota. Holan hankeosat eivät sisällä muun muassa suunnittelua, ohjelmointia eikä käyttöönottoa, joiden kustannuk-set voivat olla merkittäviä. Nämä kustannukset lasketaan erikseen ja ne lisätään kustannuk-siin omana kohtanaan, toisin sanoen niitä ei lisätä hanketehtäviin. (Liikennevirasto, 2013) 
Väylähankkeissa on käytössä vastaavat hanketehtäväprosentit kuin Helsingillä ja Espoolla. Prosentteja käytetään väylähankkeissa aina, ellei projektikohtaisesti ole sovittu toisin. Tau-lukosta 2 huomaa, että tilaajatehtävät vähenevät, kun suunnittelu etenee ja sen tarkkuus kas-vaa. (Liikennevirasto, 2013) 
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Taulukko 2. Väylähankkeissa käytössä olevat kertoimet. Suunnittelun tarkentuessa muun muassa suun-nittelutehtävien sekä varausprosenttien prosentit laskevat. (Liikennevirasto, 2013) 

  Ratahankkeissa selvitetään ja suunnitellaan radan vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia linjauksia ja yleissuunnitelmassa arvioidaan sen investoinnin laajuutta, toteutusaikataulua ja mahdolli-sia kustannusjakoja. Yleissuunnitelman avulla pyritään tunnistamaan paras vaihtoehto jat-kosuunnittelua varten. Ratahankkeessa kustannusarvio laaditaan hankeosalaskennalla. Tehty kustannusarvio sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannusvertailut dokumentoidaan. Tarvittaessa osa kustannuseristä voidaan arvioida myös asiantuntija-arvioin, kuten sähkö- ja vahvavirtalaitteet, turvalaitteet, tunnelit ja asemajärjestelyt. Erilliset laskelmat liitetään osaksi varsinaista kustannusarviota. Kustannusarvio voidaan laatia myös rakennusosatark-kuudella, mikäli hankkeen suunnitelmatarkkuus ja siten myös määrät ovat riittävän tarkkoja. (Liikennevirasto, 2013) 
2.5 Ulkomailla tehdyt tutkimukset 
2.5.1 Liikenteen megaprojektit 
Elämme megaprojektien aikakaudella. Lyhyellä aikavälillä on maailmanlaajuisesti nähty monia kalliita ja mittavia projekteja. Projektien koko on kasvanut ajan myötä, ja sen mukana myös niihin kuuluvat taloudelliset riskit. Monien rakennusyritysten ylimmän johdon henki-löt pitävät kustannusten hallintaa ja siihen liittyvää hinnoitteluriskiä yhtenä tärkeimpänä haasteena ja ongelmana. Syitä tähän on kustannusten ennustamisen vaikeus, riskien huono tunnistaminen ja kustannusten nousu. Perusongelmana on luotettavan tiedon puute riskien osalta. (Flyvberjg, 2007) 
Suurten liikennehankkeiden suunnittelun ja arvioinnin tulisi alusta asti olla selkeää niin, että se ottaa huomioon kaikki hankkeen kannalta olennaiset osat. Se tarkoittaa, että hankkeen päätöksentekijöiden on omaksuttava kokonaisvaltaisempia, joustavampia, kestävämpiä ja pitkäaikaisempia strategioita ja menettelyjä, jotka sisältävät yhteydenpitojaksoja monenlais-ten sidosryhmien kanssa jo alusta asti. Tällainen projektin muotoilu edellyttää huolellisen harkinnan tekemistä projektin roolin luonteesta ja selkeydestä sekä projektien visioista ja tavoitteista useiden sidosryhmien näkökulmista eri ajanjaksoina ja skenaarioina. Tällaiset kehykset voivat tarjota laajempia ja avoimempia mahdollisuuksia tehdä ja jäljittää sidosryh-mien välisiä kompromisseja ja riskejä koskevia päätöksiä erilaisissa skenaarioissa ja muut-tuvassa poliittisessa tilanteessa. (Dimitriou et al. 2012) 
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2.5.2 Kustannusylitykset kansainvälisesti 
Suuret liikennehankkeet ovat historiallisesti kokeneet merkittäviä kustannusylityksiä. Me-gaprojektien epätarkan kustannusarvioinnin perimmäinen syy voi johtua monista syistä. Melko usein tällaisten hankkeiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät moniulotteiset haasteet ovat kuitenkin varjossa. Näiden haasteiden lisäksi useat tarkkailijat ovat ehdotta-neet, että hankearvioita on tarkoituksella esitetty väärin hankkeiden hyväksymisen varmis-tamiseksi. Kustannusarvioiden tulisi läpinäkyvästi välittää projektiin liittyvän epävarmuu-den todellinen luonne prosessin jokaisessa vaiheessa. (Molenaar, 2005) 
Monissa ulkomaalisissa tutkimuksissa, kuten Flyvbjerg et al. (2003) (2004) ja Cantarelli et al. (2012) on tutkittu suurten infrastruktuurihankkeiden kustannusylityksiä. Tutkimukset ovat kohdistuneet pääosin Tanskan ja Alankomaiden alueelle, mutta osassa tutkimuksia on ollut mukana hankkeita myös maailmanlaajuisesti. 
Flyvbjerg et al. (2003) on tutkimuksissaan huomannut, että tilastollisesti kustannusten nousu suunnitellusta on pikemminkin sääntö kuin poikkeus maailmanlaajuisissa liikenneinfra-struktuurihankkeissa. Samalla on huomattu, että kustannustehokkuus vaihtelee usein projek-tityyppien välillä. Tyypillisesti suurimmat ylitykset toteutuneiden ja arvioitujen kustannus-ten välillä ovat rautatiehankkeissa ja pienimmät ylitykset tiehankkeissa (kuva 6). Tarkem-massa tarkastelussa huomattiin, että ratahankkeet ovat erityisen herkkiä kustannusten nou-sulle. Vastaavasti tiehankkeet eivät ole herkkiä nousulle, vaikka tosiasialliset kustannukset ovatkin ennakoituja korkeammat. (Flyvbjerg et al., 2003) 
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 Kuva 6. Kuvassa näkyvät keskimääräiset kustannusylitykset maailmanlaajuisesti (otanta 258). Ylhäällä ratahankkeet, keskellä silta- ja tunnelihankkeet ja alimpana tiehankkeet. (Flyvbjerg et al., 2003)  Huolimatta siitä, että infrastruktuurihankkeita tehdään maailmanlaajuisesti ja että kyseessä on valtavat investointeihin käytettävät rahamäärät, kustannuksista ja niihin liittyvistä ris-keistä on yllättävän vähän systemaattista ja luotettavaa tietoa kustannusten hallinnan tueksi. Flyvbjerg et al. (2004) toteavatkin, että kustannusylityksiä tapahtuu 90 prosentissa infra-struktuurihankkeista, joissa kustannusylityksiä on seuraavasti: ratahankkeet 45 %, silta- sekä tunnelihankkeet 34% ja tiehankkeet 30%. Tämän lisäksi huomattiin vielä, että kustannus-nousut eivät ole vähentyneet viimeisen 70 vuoden aikana. Tähän tutkimusryhmällä oli kaksi selitystä: joko kustannusylityksistä ei ole opittu tai kustannusten aliarviointi on tahallista, jotta hakkeet menevät läpi. (Flyvbjerg et al., 2003) 
Cantarelli et al., (2012a) tutkivat Alankomaiden suurten liikenneinfrastruktuurihankkeiden kustannusylityksiä. Hankkeiden arvo oli vuoden 2010 hintoina yli 20 miljoonaa euroa. Tut-kimuksessa huomattiin, että kustannusylitykset olivat suurimmat rakentamista edeltävissä vaiheissa. Nämä näkyivät etenkin pienissä tiehankkeissa ja suurissa ratahankkeissa. Molem-missa hanketyypeissä oli kuitenkin yleisempää, että kustannukset ylitettiin kuin että ne olisi alitettu. Rakennusvaiheessa puolestaan molemmissa hanketyypeissä kustannusten alittami-nen oli yleisempää kuin ylittäminen. Rakentamista edeltävä vaihe on huomattavasti lyhy-
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empi kuin rakennusvaihe, mutta sillä on suurin vaikutus kustannusten ylityksiin. Painopis-teen tulisi olla rakentamista edeltävässä vaiheessa, kun etsitään syitä ja parannusmenetelmiä kustannusten ylityksille, ainakin Alankomaissa. (Cantrelli et al., 2012a) 
Kustannuksissa on iso ero rakentamista edeltävän suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen vä-lillä. Tähän Cantarelli et al. (2012b) esitti seuraavia syitä. Ensinnäkin se voi johtua väärin arvioiduista kustannusarvioista. Ajan myötä projektisuunnitelmat tarkentuvat ja kustannuk-set voidaan arvioida paremmin. Toiseksi, kustannusarvion ydin muuttuu ajan myötä. Pro-jektin kehittämisen ensimmäisissä vaiheissa arviot ovat karkeita ja niillä on ohjeellinen luonne, kun taas rakentamisen alussa arviot ovat paljon yksityiskohtaisempia, mikä mahdol-listaa vähemmän mukautuksia. Kolmanneksi kustannusarviot ovat usein optimistisia ja rea-listisempia projektisuunnitelmien kehittyessä. Koska projektisuunnitelmat muuttuvat yleensä eniten rakentamista edeltävässä vaiheessa, kustannusten nousu voi johtua suunnitel-mien tarkentuessa. Neljänneksi, hanke-ehdotuksen hyväksymiseksi kustannukset voidaan pitää tarkoituksella alhaisina. Hyväksynnän jälkeen todelliset kustannukset tulevat esiin tai hankkeelle tehdään laajuusmuutoksia, joihin liittyy suurempia kustannuksia. (Cantarelli et al., 2012b) 
2.5.3 Tapaus Kööpenhaminan metro 
Flyvbjerg (2007) tutki silloin rakenteilla oleva Kööpenhaminan metroa ja sen kustannusnou-sua, riskejä sekä niiden syitä ja seurauksia. Hanke on tehty kolmessa vaiheessa, joista en-simmäiset vaiheet otettiin käyttöön vuosina 2002 ja 2003. Kolmannen vaiheen oli tarkoitus aueta tutkimuksen teon vuonna 2007. Näiden lisäksi neljäs vaihe oli päätöksenteossa. Tans-kassa tyypillisesti suuret liikenneinfrastruktuuri-investoinnit hyväksytään parlamentissa niin, että asiasta annetaan laki, joka pitää sisällään erityisehtoja. Erityisehtojen mukainen kustannusarvio piti sisällään ehdotetussa laissa mainitun liikenneinfrastruktuurin, joka oli tarkoitus rahoittaa matkustajien tuloilla ja julkisen maan myynnistä saatavilla tuloilla, joita uusi metro palvelisi. Rahoitus sai tuekseen valtion takauksen, jolloin viime kädessä maksu siirtyy veronmaksajille. 
Hankkeelle perustettu Ørestadsselskabet-projekti valmisteli suunnitelman, jossa valittiin kalliimpi toteutus korkeamman matkustajaennusteen takia. Jo tässä vaiheessa kustannukset nousivat. Kun projektin rakentaminen alkoi, viivästyminen oli jo huomattava, mikä itsessään lisäsi projektin kustannuksia entisestään. Lopulta projektin ensimmäiset kaksi vaihetta va-listuvat vuonna 2005, jolloin projektin kustannukset olivat nousseet poikkeuksellisen paljon, 157 prosenttia. Koko projektin lopulliset kustannukset varmistuivat vasta viimeisten vaihei-den valmistuttua. (Flyvbjerg, 2007) Kustannukset oli jaettu vaiheittain Ørestadsselskabetin ja muiden sijoittajien kesken (Kampmann, 2002). 
Metron käyttöönoton jälkeen Ørestadsselskabetin liikenne-ennusteet eivät pitäneet paik-kaansa, vaan olivat lähes puolet ennusteiden odottamasta tasosta. Tämä luonnollisesti vai-kutti myös kustannuksiin. (Flyvbjerg, 2007). Kustannusylitys on noin kolminkertainen toi-sen tutkimuksen mukaisesta keskiarvosta, joka oli ratahankkeilla 45 prosentin luokkaa. Hankkeen aikana suunnitelman lähtökohdat eivät olleet kunnossa eikä riskeihin osattu va-rautua riittävästi suunnitteluvaiheessa. Taulukossa 4 näkyy kustannusylitykset ja kysynnän puute Kööpenhaminan metron ja vertailukohteen välillä taulukoituna. Taulukosta huomaa, että kustannusylityksillä ja kysynnän puutteella on yhteys, joka tulisi suunnitteluvaiheessa huomioida paikkaansa pitävillä liikenne-ennusteiden, jotta kustannusylityksiltä siitä johtu-vilta kustannusylityksiltä voitaisiin välttyä. 
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Taulukko 4. Kööpenhaminan metron ja muiden vastaavien ratahankkeiden erot kustannusylityksissä ja kysynnän puutteessa. (Mukailen Flyvbjerg, 2007) 

 
Flyvbjergin (2007) mukaan mahdollisuus käsitellä riskejä tehokkaasti vaikeutuu, koska hankkeen taustalta puuttuu empiirinen perusta riskien arvioinnista ja hallinnasta. Tämä tut-kimus osoittaa, että suuret infrastruktuurihankkeet ovat alttiita riskeille. Tutkimuksen tarkoi-tuksena ei ollut moittia kaupunkiratahankkeita, vaan nostaa esiin se, että merkittävä kustan-nusten aliarviointi ja tulojen yliarviointi ovat yleisiä käytäntöjä hankkeiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tämä yhdistelmä aiheuttaa huomattavia riskejä ja muodostaa suuria es-teitä niukkojen resurssien kohdistamiselle. Keinona näiden ongelmien ratkaisuun ovat en-nusteiden tarkempi selvitys, kustannusten todellinen arviointi ja niiden hallinta asiantunti-joiden avulla tiedon lisäämiseksi. 
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3 Metodologia 
3.1 Haastattelututkimus 
3.1.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
Hirsjärven ja Hurmeen (2009) mukaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii kon-tekstuaalisuuteen, tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. On usein esitetty, että kvalitatiivinen suuntaus tutkii asioiden merkityksiä. Tutkimuksessa tapauksena voi olla esimerkiksi ryhmä, yksilö tai ilmiö. Karkeasti voidaan todeta, että kvalitatiivisen tutkimuk-sen tutkimusmalli tulee humanistisista tieteistä ja hermeneuttisesta tutkimusotteesta. (Hirs-järvi & Hurme, 2009; 21-26.) 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen kohteena on usein elämismaailma eli ihminen ja ihmisen maailma, joten tutkija on myös osa merkitysyhteyttä. Tämä on myös yksi laadullisen tutkimuksen edellytys, koska tutkijan on ymmärrettävä konteksti, jotta voi ymmärtää laadul-lisen tutkimuksen tuloksia. Sekä tutkija että tutkittava ovat samassa maailmassa, mutta heillä on erilaiset merkityskokonaisuudet, joiden avulla he tulkitsevat maailmaa. Tutkimuksen ta-voitteena on kuitenkin tuoda esille järkiperäinen tulos. Se ei kuitenkaan pysty sivuuttamaan tutkijan tai tutkittavan ennakko-oletuksia. (Varto, 2005; 34-35.)  
Tutkittavien tapausten määrä on laadullisessa tutkimuksessa Alasuutarin (1993) mukaan kohtuullisen pieniä, sillä tutkimusyksiköiden suuri joukko ei ole tarpeellinen. Kvalitatiivi-sessa tutkimuksessa aineistoa ei usein tulkita tilastollisesti eikä numeerisesti. Tutkimus koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja niiden ratkaisemisesta. Tämä erottelu voidaan tehdä vain analyyttisesti, jolloin vaiheet ovat yhteydessä toisiinsa. Aineisto jaetaan osiin, minkä jälkeen aineistoa pyritään yhdistelemään tunnistamalla keskenään sa-moja havaintoja, jolloin saadaan joko havaintoja tai havaintojoukkoja. Yhdistämisellä ei py-ritä tunnistamaan yksittäisiä havaintoja, vaan hahmottamaan eroja eri havaintojoukkojen vä-lillä. Erilaisuudet ja poikkeamat suhteutetaan tutkimuksen kokonaisuuteen. Havaintojen pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkitusta asiasta. (Alasuutari, 1993; 17-33.) 
Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan kerätä monin eri keinoin. Pelkistetyimmillään aineisto on tekstiä, kuten eri muotoiset haastattelut ja havainnot, päiväkirjat ja kirjeet. Ai-neisto voi olla myös äänimateriaalia ja kuva-aineistoa. Tutkimuksessa aineiston laadulla on suurempi vaikutus kuin määrällä. Aineiston koko on tutkimuskohtainen ja tutkijan tulee itse määrittää aiheen vaatima aineiston laajuus. (Eskola, Suoranta, 2008.) 
3.1.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 
Toteutin tutkimukseni haastattelut yksilöllisinä puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Hirsjärven ja Hurmeen (2009) mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksiä ja vastauksia ei ole suoraan sidottu toisiinsa, vaan haastattelija voi vaihdella kysymysten jär-jestystä ja haastateltavat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin.  
Teemahaastattelun ensimmäisenä oletuksena on, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn ti-lanteen. Toiseksi haastateltava on tietoinen tutkittavasta ilmiöstä sekä sen rakenteista ja pro-sesseista. Näiden avulla hänelle on syntynyt tiettyjä oletuksia, ja haastattelussa tulevat ilmi hänen subjektiiviset kokemuksensa. Haastattelumuoto on joustava, koska haastattelu etenee teemojen mukaan ja tarvittaessa kysymyksiin voidaan palata ja oikaista esiin nousseita epä-selvyyksiä. (Hirsjärvi, Hurme, 2009; 47.) 
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Olin ennalta tietoinen siitä, että haastateltavat henkilöt tulevat eri tehtävistä, koska tutkimuk-seen haluttiin kattava kokonaiskuva. Tämän takia haastatteluun valittiin erilaisia kysymyk-siä, jotka käsittelivät asioita eri teemojen kautta ja joiden avulla pystytään tunnistamaan esiin nousevat laajemmat kustannusten hallinnan ongelmat. Samalla oli tärkeää, että haastattelu-tilanteet olivat keskustelultaan avoimia, jotta tarvittavien lisäkysymysten esittäminen oli mahdollista. Halusin myös saada haastateltavilta juuri heidän alueensa näkemyksiä asiaan, joten jokaiselle esitettiin yksi avoin kysymys perustuen hänen ammattialaansa. Tutkimuk-sessa harkittiin myös kyselylomakkeen lähettämistä laajemmalle ryhmälle, mutta lopulta päädyin jättämään sen pois. Lomakekysely jätettiin pois, koska koin, että haastatteluiden avulla saan tutkimukseen tasavertaisen kuvan, kun alojen edustajia on sama määrä. Kysely-lomakkeessa tulevat myös helposti ilmi vain tietyt ongelmakohdat ja tietyiltä aloilta. Tutki-mustilanteessa osa olisi siis mahdollisesti jättänyt vastaamatta, koska eivät koe asiaa tärke-äksi ja vastaavasti tietyt tekniikka-alat ja teemat olisivat voineet nousta vahvemmin esiin. 
3.2 Aineiston keruu ja käsittely 
Haastateltavat henkilöt jakautuivat kahteen joukkoon, joista ensimmäinen joukko oli Hel-singin kaupungin edustajia kaupunkiympäristön toimialan eri palveluista. Toinen joukko koostui Sitowisen asiantuntijoista, jotka edustivat eri tekniikka-aloja. Tarkoituksena oli löy-tää kustannusten hallinnan ongelmia eri kentiltä ja tunnistaa niiden keskinäinen vuorovaiku-tus. Haastattelin yhteensä kahdeksaa Helsingin kaupungin edustajaa sekä kahdeksaatoista Sitowisen asiantuntijaa. Näiden lisäksi tein kaksi lyhyttä puhelinhaastattelua Espoon kau-pungin edustajille. Haastattelut suoritettiin vuoden 2019 lopussa ja puhelinhaastattelu ke-väällä 2020. Haasteluiden ajankohdat on koottu liitteeseen 1.  
Valitsin kaupungin haastateltavat henkilöt yhteistyössä kaupungin edustajan kanssa. Valin-noissa pyrittiin ottamaan huomioon haastateltavien ammatillinen tausta. Haastateltaviksi va-likoitui kunkin yksikön sisällä pääosin kokeneita henkilöitä, jotka olivat tehneet tai olleet mukana yleissuunnitelmien laadinnassa. Kohderyhmä kattoi eri tekniikka-alojen edustajia, jotta pystyttiin saamaan kokonaisvaltainen käsitys aiheesta. Sitowisen puolelta haastatelta-vat henkilöt valikoituivat myös tekniikka-alakohtaisesti. Haastateltavat henkilöt olivat ko-keneita asiantuntijoita ja tehneet alalla jo pitkän urapolun erilaisten hankkeiden parissa. Laaja-alainen haastattelujoukko edesauttoi tutkimustani, koska sen avulla ymmärsi, miten eri tekniikka-alat liittyvät toisiinsa ja miten ne ovat keskenään vuorovaikutuksessa. 
Haastateltaviin olin suoraan yhteydessä sähköpostitse sopivaa aikaa tiedustellen. Haastatte-luun valikoidut henkilöt edustivat oman alansa yksikköä, joten voidaan olettaa, että haasta-telluista saatiin kattavasti näkemys koko tekniikka-alan asioista. Haastateltavien sukupuo-leen tai ikään ei valinnoissa kiinnitetty huomiota. Haastatteluun osallistui 6+13 miestä ja 2+5 naista. Haastatteluun valikoiduista henkilöistä kukaan ei kieltäytynyt haastattelupyyn-nöstä. 
Haastateltavien ihmisten taustat vaihtelivat tekniikka-aloittain. Haastettavat edustivat lii-kenne- ja katusuunnittelun sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun alaa, jotka jakautuvat vielä eri alojen alle, kuten liikennejärjestelmiin, investointeihin, suunnitteluun sekä alueelli-seen suunnitteluun.  
Haastattelut tapahtuivat 9.9.2019-25.2.2020 välisenä aikana Helsingissä ja Espoossa. Kaikki haastattelut taltioitiin OnePlus 6T -älypuhelimelle käyttäen Helppo äänentallentaja -ohjel-maa. Haastatteluiden aikana muistiinpanot kirjattiin ylös käsin ja myöhemmin litterointi ta-pahtui käyttäen ohjelmaa Word 2019. Litteroinnin yhteydessä haastattelut kuunneltiin uu-
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destaan. Nauhoitteet olivat laadultaan hyvät, joten haastateltaviin ei tarvinnut olla yhtey-dessä jälkikäteen. Haastatteluiden litterointi tapahtui viipymättä haastatteluiden jälkeen, koska halusin varmistaa, että kaikki esiin nousseet korostukset vastauksissa ja yksittäisissä sanoissa tulevat esiin tarkasti. 
Puhelinhaastattelu Espoon kaupungin edustajille pidettiin 24.2.2020 ja 25.2.2020. 
3.3 Analysointi 
Pyrin suhtautumaan haastattelutilanteisiin neutraalisti, vaikka tiesin haastateltavan roolin. Halusin antaa haastateltaville mahdollisuuden tuoda ilmi asioita itse, enkä johdatellut heitä ajattelemaan kysymyksiä tietystä näkökulmasta. Haastatteluiden aikana pyrin itse analysoi-maan myös omaa toimintaa. Pystyin mielestäni toimimaan neutraalisti ja haastattelut eteni-vät haastateltavan vastauksien mukaisesti kohti seuraavaa kysymystä. 
Haastattelut sujuivat mielestäni kokonaisuudessaan hyvin. Niissä oli kevyt runko, jota seu-rasimme, mutta mikäli tietyn kysymyksen keskustelu eteni toiseen kysymykseen, pys-tyimme hyödyntämään sitä kyseisessä kohdassa suoraan. Samalla pystyimme palaamaan edellisiin kysymyksiin, jos toinen aihe herätti ajatuksia edellisiin kohtiin. Samalla pystyin esittämään täydentäviä kysymyksiä, jos jokin asia jäi epäselväksi. Haastatteluiden runko noudatteli siis hyvin puolistrukturoidun haastattelun muotoa.  
Sain nauhoittaa kaikki haastattelut, joten pystyin haastattelutilanteissa keskittymään kuunte-luun ja olennaisten asioiden poimimiseen. Keskityin siihen, että saan kirjattua muistiin mer-kittävimmät painotukset ja nonverbaalisesti nousseet asiat. Jokaisen haastattelun jälkeen py-rin kuuntelemaan nauhoitteen muutaman päivän sisällä ja kirjoittamaan haastatteluista koos-teen. Haastattelukierroksen jälkeen luin koostetta läpi ja muutamassa kohdin palasin vielä kuuntelemaan nauhoitteita. En kirjannut muuten vielä muistiinpanoja, sillä halusin saada materiaalista ensin kokonaiskuvan ja hahmottaa suuria esiin nousevia asioita. Seuraavilla kerroilla tein materiaaliin merkintöjä ja tämän jälkeen kirjasin sivuun muutamalla sanalla keskeisen aiheen. Tämän jälkeen siirsin materiaalit tietokoneelle. 
Tietokoneella latasin materiaalin Atlas.ti -ohjelmaan, joka on laadullisen datan analyysiin tarkoitettu ohjelma. Ohjelmassa voidaan luokitella dataa, yhdistää luokkia toisiinsa ja tutkia materiaalista esiin nousevia asioita. Aloitin luokittelemalla materiaaliin tehdyt merkinnät. Kokosin yhteensä 20 koodia, joihin jaoin merkinnät. Koodit olivat aikataulu, asiakirjat, eh-dotukset, hankkeen rajaus, kustannukset, laatu, lähtökohdat, resurssit, riskit, rooli, tarkkuus, tarkoitus, tavoitteet, toteutuskelpoisuus, tarpeiden tunnistaminen, vaihtoehtovertailut, vaiku-tusten arviointi, varmuuskertoimet, vuorovaikutus ja yhteensovitus. Nämä valikoituivat, koska litterointeja lukiessa ja muistiinpanoja tehdessä ne korostuivat vastauksissa eritysesti. Näistä osa myös nousee esiin vastusten sanapilvessä (kuva 7), josta on poistettu kielellisesti yleiset sanat, kuten ja. Luokkien esiintyvyys näkyy kuvassa 8. Koska kysymyksiä kysyttiin laajemmin ja kaikki eivät liittyneet suoraan kustannuksiin, osa koodeista on myös pienem-mässä roolissa kustannusten kannalta. Kustannusten rinnalla esiin nousivat voimakkaimmin tarkkuus, riskit, lähtökohdat, resurssit, vuorovaikutus, yhteensovitus, tarpeiden tunnistami-nen, laatu, aikataulut ja tarkoitus. Luokittelun jälkeen kokosin ohjelmalla verkoston kustan-nusten ympärille, jotta se auttaisi hahmottamaan, miten eri luokat liittyvät kustannuksiin. 
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 Kuva 7. Haastatteluiden analyysissä esiin nousseet yleisimmät sanat.   

 
Kuva 8. Haastatteluiden analysoinnissa tunnistettujen luokkien esiintyvyys.  
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4 Haastattelutulokset 
Tässä luvussa on listattuina haastatteluista esiin nousseet merkittävimmät asiat. Luvussa edetään yleissuunnitteluprosessin mukaan, jolloin liikkeelle lähdetään hankkeen alussa esiin tulevista asioista ja edetään kohti loppua. Haastattelut toteutettiin, jotta saadaan selville kes-keisimmät teemat, joita tulisi kehittää yleissuunnittelussa. Haastattelun tuloksissa ei ollut tarkoitus nostaa esiin yksittäisiä kommentteja, vaan tunnistaa ne suuret ongelmakohdat, jotka moni asiantuntija on huomannut. Haastateltavat olivat lähtökohtaisesti yksimielisiä monesta asiasta. Harvakseltaan osan näkemys poikkesi muiden ajatuksista, joten kokonais-kuvan kannalta nämä karsittiin pois. Nämä olivat vain koko haastattelun aikana harvinaisia kohtia ja yksittäisiä ajatuksia. 
4.1 Tarkoitus, rooli ja tavoitteet 
Yleissuunnitelman rooli ja tarkoitus ei ole ollut tähän mennessä selkeä. Monia suunnitelmia on tehty yleissuunnitelmana, mutta niiden taso on vaihdellut paljon. Hankkeittain on vaih-dellut se, mitä yleissuunnitelma on pitänyt sisällään. Tarve yleissuunnitelmalle on kuitenkin tunnistettu, sillä on huomattu, että suunnitelma täytyy viedä tietylle tarkkuustasolle, jotta pystytään päättämään millä ratkaisulla edetään vai edetäänkö ollenkaan. 
Yleissuunnitelma tulisi laatia merkittävistä ja isoista hankkeista, jolloin tarvitaan karkeam-paa suunnittelun tasoa selvittämään hankkeen vaikutuksia. Yleissuunnitelmassa tehdään en-sisijaisesti vaihtoehtojen vertailua, joiden perusteella pyritään löytämään sopivin suunnitte-luvaihtoehto. Tämän lisäksi suunnittelussa tehdään tilanvarauksia. Eri vaihtoehdoille laske-taan alustavat kustannukset, joiden tulisi olla hankkeen enimmäiskustannukset. Myöhemmin valitun vaihtoehdon mukaista suunnitelmaa edistetään ja sille lasketaan kustannukset. Yleis-suunnitelmalla ja sen kustannuksilla edetään päätöksentekoon, jolloin yleissuunnitelma tu-lisi olla sillä tasolla, että hankkeesta voidaan päättää ja varata sille investointirahaa. 
4.2 Hankkeen rajaus 
Hankkeille on määritetty rajat, joiden sisälle suunnittelu tehdään. Rajaukseen kannalta on tärkeää huomata, että olennaiset alueet tulevat rajaukseen mukaan ja niistä pystyy tunnista-maan selkeät ja epävarmat alueet. Rajausta tehdessä on huomioitava myös muut lähellä ole-vat hankkeet. Rajauksen tulisi kattaa koko suunnittelualue, jotta osataan varautua riittävillä resursseilla ja aikatauluilla hankkeeseen. Hankkeen rajausta voidaan myöhemmin myös muokata, mutta silloin se vaikuttaa kaikkiin hankkeen osiin ja kasvattaa työtä merkittävästi.  
Rajauksella ja sen laajuudella on suoraan yhteys kustannuksiin. Mitä laajemmalle rajaus yl-tää, sitä suuremmat ovat kustannukset. Kustannusten kannalta myös liittyvien hankkeiden rajat on hyvä tunnistaa, jotta kustannukset osataan jakaa hankkeiden kesken tältä alueelta oikein.   
4.3 Resurssit 
Tähän mennessä isoja liikenteellisiä yleissuunnitelmia on tehty pienellä ryhmällä. Hankkei-siin tulisi saada sitoutettua henkilöitä mukaan suuremmalla panoksella. Hankkeissa täytyy olla myös resursseja ohjata tilattua konsulttityötä. Vastaavasti suunnittelijoilla tulee olla riit-tävästi osaamista, jotta päästään toteutuskelpoisiin ja realistisiin kustannuksiin. Yleissuun-nitteluvaiheeseen tulisi löytää enemmän resursseja, sillä suunnittelutasolla tehdään jo peri-aatteellisia ratkaisuja, joita voi myöhemmin olla haastava muuttaa hyvälläkään suunnitte-lulla. Suunnittelutyön haastavuus tunnistetaan usein jo siinä vaiheessa, kun todetaan, että 
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yleissuunnitelma olisi hyvä tehdä. Silloin siihen tulisi kiinnittää myös resursseja. Jos resurs-seja on kaupungin puolella niukasti, tulisi miettiä mihin hankkeisiin resurssit laitetaan. Jo-kaiseen yleissuunnitelmaan tulisi nimetä kustannustenlaskentaan erikseen asiantuntija, sillä tehtyjen yleissuunnitelmien kustannukset eivät ole pysyneet arvioissa. Tämän lisäksi mu-kana tulisi olla hankkeen kannalta tärkeät tekniikkalajiasiantuntijat, kuten laajassa rai-tiotiehankkeessa maankäytöllinen, liikenteellinen ja geotekninen näkemys. 
4.4 Aikataulut 
Yleissuunnitteluvaiheessa aikatauluriski on olemassa, vaikka se ei ole niin merkittävä kuin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, koska kaupungin strategia ohjaa suunnittelua ja sitä, milloin suunnittelu on tehtävä. 
Aikataulut koetaan suurissa hankkeissa haasteina. Aikatauluissa muistetaan usein itse suun-nittelutyö, mutta usein päätöksenteolle ei osata varata riittävästi aikaa. Näiden lisäksi aikaa menee myös viestintään, vuorovaikutukseen ja palautteisiin. Yleissuunnitelmatasoissa hank-keissa myös itse toteutus on usein vasta useamman vuoden päästä. Suunnitelmat olisi hyvä peilata investointiohjelmaan, koska silloin suunnittelutyö voitaisiin aloittaa oikeassa vai-heessa.  
Erilaisten aikataulujen venymiset ja muutokset vaikuttavat myös kustannuksiin. Suunnitel-man peilaaminen investointiohjelmaan auttaa hahmottamaan, milloin hankkeen arvioitu to-teutus on, mutta myös siinä, että kaupunki osaa ennakoida ja varata sopivan summan rahaa kyseiselle investoinnille tiettynä ajankohtana. On siis tärkeää, että suunnittelutyö on tehty laadukkaasti, jotta hankkeen kustannusarviossa on pystytty huomioimaan kustannukset riit-tävän tarkalla tasolla, jotta kustannusarvio on luotettava. Näin hankkeelle osataan varata in-vestointiohjelmassa oikea summa. 
4.5 Lähtökohdat 
Lähtökohtien merkitys on suunnittelun kannalta merkittävä. Jotta suunnittelu voidaan toteut-taa, tarvitaan riittävät, laadukkaat ja ajantasaiset tiedot nykytilanteesta ja tavoitteista. Lähtö-kohdista laaditaan analyysit, joiden pohjalta tiedetään, mitä asioita suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä suunnittelualueella että sen ympärillä. Yleissuunnitteluvaiheessa täytyy sel-vittää paljon asioita ja huomioida ne suunnittelussa eri keinoin, kuten linjauksissa, tilanva-rauksina ja ennen kaikkea kustannuksissa. Suunnitelma voidaan viedä päätöksentekoon vasta, kun riittävät lähtökohdat ja vertailut on selvitetty. Yleissuunnittelun lähtökohtana toi-mii yleiskaava ja sen erilaiset tarkastelut. Näiden lisäksi yleissuunnitelmiin liittyy vahvasti kaupungin strategiat ja päätökset siitä, miten alueita kehitetään.  
Kustannusten kannalta on olennaista, että lähtökohdat on selvitetty hankkeen alussa hyvin, jotta suunnittelutyötä ei tarvitse tehdä uudestaan. Lähtökohtien tarkasteluun on syytä kiin-nittää enemmän varoja, sillä oikeilla tiedoilla suunnittelu on olennainen osa suunnittelutyötä. 
4.6 Tarkkuus 
Yleissuunnitelmien tarkkuustaso koettiin haastavaksi, sillä tällä hetkellä ei löydy määritystä sille, mitä suunnitelman tulisi sisältää ja millä tarkkuudella suunnittelutyö tulisi toteuttaa. Yleissuunnitelman tavoitteena on tarkastella suunnitelmaa sillä tarkkuudella, että hankkeelle saadaan luotettava kustannusarvio ja hankkeesta voidaan päättää. Suunnitelmatarkkuus ja kustannukset kulkevat siis käsi kädessä ja tarkkuudella on suora vaikutus kustannusarvion luotettavuuteen. Tarkkuustasoa tulisi nostaa, jotta kustannuksiin saadaan varmuutta ja pää-töksentekoon todellisia arvoja. 
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Suunnitelmissa tulisi tehdä tilanvarauksia sekä maan päälle että alle, jotta myöhemmän vai-heen suunnittelussa olisi mahdollista toteuttaa suunnitellut ratkaisut tilan puolesta. Esimer-kiksi ratahankkeissa tulee varata riittävästi tilaa maanalaiselle infrastruktuurille, jotta putket voidaan siirtää pois ratojen alta. Muita asioita, joita yleissuunnitelmasta tulisi käydä ilmi, ovat kustannuksiin merkittävästi vaikuttavat tekijät, kuten pohjanvahvistustavat, suunnitel-mien laajuus ja rakenteet. Lisäksi suunnitelmien täytyy esittää kadun alueellinen toiminnal-lisuus, käyttötarkoitus ja yleistasaus.  
4.7 Vuorovaikutus ja yhteensovitus 
Haastatteluissa nousi esiin myös erilaisia kohtia, joissa vuorovaikutus korostuu. Jo yleis-suunnittelussa tulisi tunnistaa eri YKT-osapuolten tarpeet alueella, jotta tarpeet osataan ottaa huomioon seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Yleissuunnitelmavaihe koettiin myös hyväksi kohdaksi yleiselle keskustelulle, sillä tässä suunnitteluvaiheessa asukkaiden ja muiden eri tahojen palautteet voidaan vielä ottaa huomioon. On kuitenkin huomioitava se, että vuoro-vaikutusprosessi ottaa myös aikaa. 
Toinen keskeinen vuorovaikutuksen kohta on tekniikkalajien välinen vuorovaikutus ja yh-teensovitus. Tekniikkalajien rajapinnoilla tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta suunniteltu rat-kaisu olisi kaikin puolin toteutuskelpoinen ja suunnittelualueelle sopiva. Suunnittelutyötä tulee myös tehdä laajemman näkökulman kautta eikä vain yksi tekniikkalaji edellä. Näin voidaan varmistua siitä, että kaikki merkittävät asiat, kuten pysäkkien sijoittelut, maanalai-nen infra ja maaperä on otettu huomioon. 
Myös tilaajan ja suunnitteluorganisaation välinen vuorovaikutus on tärkeää koko suunnitte-luprosessin ajan. Tilaaja välittää suunnittelualueen ja luovuttaa lähtötiedot. Suunnitteluorga-nisaatio toteuttaa suunnitelman reunaehtojen mukaan ja välittää ne tilaajalle. Koko prosessin aikana pidetään yhteydenpitoa hankkeesta, viestittämällä poikkeuksia ja kommentoimalla suunnitelmia puolin ja toisin.  
Päätöksenteko on myös yksi vuorovaikutuksen taso. Päätöksenteko on yleissuunnitelman hyväksyminen, jossa päättäjät tekevät päätöksen siitä, jatkuuko hanke vai ei. Tarvittaessa he voivat pyytää lisäselvityksiä, jotta hanke voidaan hyväksyä. Päätöksenteko on omalta osal-taan siis osa vuorovaikutusprosessia. 
Tiiviissä vuorovaikutuksessa ollut yleissuunnitelma mahdollistaa myöhemmissä suunnitte-lun vaiheissa sujuvamman suunnittelun, kun asioita on mietitty ja keskustelutettu aikaisem-min. 
4.8 Vaikutusten arviointi 
Haastatteluissa tunnistettiin myös vaikutusten arviointi, mutta siihen ei otettu merkittävästi kantaa. Vaikutusten arvioinnilla tarkastellaan, miten suunnitelma vaikuttaa ympäristöön ja vastaavasti, mitä ehtoja ja rajoja ympäristö asettaa suunnitelmalle. Vaikutukset tulee tarkas-tella laajalla vaikutusalueella. Vaikutusten arviointia pidettiin tärkeänä ja todettiin, että se tulee tehdä yleissuunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi maanteiden (Liikenneviraston) hankear-vioinnin ohjetta pidettiin hyvänä mallina vaikutusten arviointiin. 
Kustannusten kannalta hankearvioinnin avulla käsitellään sitä, vastaako hankkeen suunni-teltu ratkaisu asetettuja tavoitteita ja saavutetaanko hyödyt arvioitujen kustannusten mukaan. Hankearvioinnin avulla pyritään varmistumaan siitä, että hankkeen tekniset ja toiminnalliset ratkaisut voidaan saavuttaa taloudellisesti ja ympäristöllisesti sopivin ratkaisuin niin, että jatkosuunnittelu on perusteltua. 
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4.9 Tunnistaminen 
Yksi haastatteluissa vahvasti esille nousut asia oli asioiden ja tarpeiden tunnistaminen. Yleis-suunnitelmavaiheessa tulisia tunnistaa merkittävä määrä asioita, vaikka niiden suunnittelua ei vielä vietäisikään pidemmälle. Nämä asiat tulisi koota raporttiin, jotta ne voidaan ottaa huomioon seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Moniin asioihin, kuten tilanvarauksiin ja mah-dollisiin tunnistettuihin riskeihin, voidaan yleissuunnitelmassa varautua, mutta niitä ei voida vielä ratkaista lopulliseen muotoonsa. Yleissuunnitteluvaiheessa tulisi tunnistaa ne asiat, jotka vaativat tarkempaa suunnittelua ja viedä suunnittelua niiden osalta astetta pidemmälle. Nämä ovat usein niitä suunnittelun kohtia, joilla on kustannuksiin merkittävä vaikutus. Yleissuunnitelmissa tulisi tunnistaa myös riskejä esimerkiksi muiden hankkeiden kautta ja pyrkiä hinnoittelemaan ne. Riskeistä lisää luvussa 4.12. 
4.10 Vaihtoehtovertailu 
Yleissuunnitelman taustalla on paljon selvitystyötä ja vertailuja, joiden avulla valitaan vaih-toehto. Isojen liikenteellisten yleissuunnitelmien taustalla onkin usein suurempi strateginen päätös, jonka pohjalta suunnittelutyötä edistetään. Tässä vaiheessa ei usein enää kyseenalais-teta esimerkiksi tulevaa raitiotielinjaa, vaan mietitään mistä linja kulkee. 
Suunnitelmassa näkyy usein suunnitelmaratkaisu, mutta todellisuudessa yleissuunnitelma on prosessi, jossa vertaillaan eri vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaihtoehtojen välisiä vai-kutuksia ja tuodaan esitetyn suunnitelmaratkaisun taustalta paljon tietoa. 
4.11 Kustannukset 
Haastatteluissa nousivat selkeästi esiin kustannukset, niiden tarkkuus ja niiden merkitys yleissuunnittelulle. Monet asiat vaikuttavat kustannuksiin ja jotta kustannuksiin saadaan luo-tettavuutta, moniin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Yksi esiin noussut asia oli kustannus-ten rooli yleissuunnitelmassa. Sen merkitys on suuri, sillä laajoista hankkeista päätetään kus-tannusarvion perusteella ja sille myös varataan investointirahaa. Kustannusarvion pettäessä hankkeen aikataulu hidastuu, kun hankkeen kustannusnoususta päätetään uudestaan, hank-keelle etsitään lisää investointirahaa ja hankkeen aikataulu hidastuu. Syyt kustannusnousulle löytyvät usein suunnitteluvaiheesta ja näitä ovat muun muassa alhainen suunnitelmatark-kuus, riskien huomiotta jättäminen tai virheet kustannusarvioinnissa.  
Kustannusarvion tarkkuus liittyy vahvasti suunnitelmatarkkuuteen, joka on koottu lukuun 4.6. Tarkkaa kustannusarviota ei voi saada, jos suunnittelua ei tehdä riittävällä tarkkuudella. Kustannusten kannalta tulisi tunnistaa kunkin kohdan ja tekniikkalajin kannalta ne osat, jotka vaativat tarkempaa suunnittelua ja jotka vaikuttavat kustannuksiin merkittävästi. Näin kustannukset saataisiin laskettua tarkemmin, kun suunnittelutarkkuutta olisi osin nostettu. Samalla myös isoimmat riskitekijät pienenisivät. Näin pystyttäisiin myös välttämään suun-nitteluvirheitä. 
Suunnittelutarkkuutta voidaan nostaa osin, mutta haastatteluissa nousi myös esiin lähtökoh-tien tärkeys. Lähtökohtien tulee olla ajantasaiset ja kattavat, jotta suunnittelu voidaan ylipää-tään tehdä oikein. Jos lähtötietojen hankkimiseen ja ajantasaisten tietojen selvittämiseen ei käytetä resursseja, on riskinä, että suunnitelmat ovat toteutuskelvottomia. Suunnittelutyötä on mahdoton tehdä laadukkaasti ja lopputuloksesta ei saada toimivaa, jos suunnitellaan vää-rillä tiedoilla. Näillä on olennainen vaikutus myös kustannuksiin, sillä jatkosuunnittelussa voidaan tällöin huomata, että suunnitelmat menevät kokonaan uusiksi, jolloin yleissuunni-
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telma on hyödytön. Näin kasvavat sekä suunnittelukustannukset että itse hankkeen kustan-nusarvio. Lähtökohtien tulisi kattaa myös laajasti koko suunnittelualue ja sen tulisi sisältää esimerkiksi myös rakenteiden kunto ja siirtojen tarve. 
Kustannuslaskenta koostuu suunniteltujen osien laskennasta ja niiden syöttämisestä kustan-nusten laskennan ohjelmaan. Haastatteluissa tunnistettiin, että virheitä syntyy sekä laskenta-vaiheessa että ohjelman laskennoissa suunnitteluvirheiden ohella. Osat voidaan laskea vää-rin, niistä voidaan unohtaa osuuksia tai osuuksia voidaan jättää kokonaan huomioimatta. Kustannustenlaskentaohjelmat voivat myös laskea kustannukset väärin annetuilla tiedoilla, jolloin lopputulos on virheellinen. Tämä koettiin haasteeksi, sillä nykyisellä Fore-ohjelmalla laskettaessa ei nähdä, mistä osien hinnat koostuvat, eli niin sanotut panosrakenteet eivät näy laskelmissa. Näihin virheisiin nähtiin ratkaisuna kokeneiden suunnittelijoiden ja asiantunti-joiden käyttö, joilla on kokemusta kustannusten hallinnasta isoissa hankkeissa. Lisäksi toi-vottiin uutta selkeää ja läpinäkyvä tapaa hallita kustannuksia. 
Kustannuslaskennan takana käytetään erilaisia varmuuskertoimia, joiden avulla voidaan vai-kuttaa käytettäviin hintoihin. Kertoimien avulla hintaan voidaan vaikuttaa muun muassa hankkeen koon, vaativuuden ja sijainnin suhteen. Hankkeen päälle lasketaan myös hinnan mukaan prosentein erilaisia kertoimia, jotka lisäävät hintaan esimerkiksi työaikaista suun-nittelua. Haastateltavat kokivat, että ohjeistetut varmuuskertoimet eivät ole olleet toimivia yleissuunnittelussa tai niitä ei ole osattu arvioida oikein. Tiiviissä kaupunkiympäristössä ei ole osattu ottaa tarpeeksi korkeaa kerrointa, jolloin kustannukset ovat jääneet alhaisiksi. Haastavammassa ympäristössä pitäisi käyttää korkeampaa kerrointa, jotta laskennan sisällä tapahtuvat hinnat sopivat kohteeseen. Toisin sanoen, kustannuksille saadaan kovempi hinta. Myös prosentein toimivia kertoimia on arvioitu alakanttiin, jolloin kustannusarvio ei ole pi-tänyt paikkaansa. Yleisesti pitäisi olla tiedossa, että yleissuunnittelussa tulee käyttää suu-rempia kertoimia kuin jatkosuunnittelussa, sillä suunnitelmatarkkuus ei ole vielä tarkemman suunnittelun tasolla. Yleissuunnitteluvaiheessa täytyy kuitenkin myös hyväksyä se, että kus-tannukset ovat vielä yleispiirteisellä tasolla ja tavoitteena on saada suuntaa antava arvio tai vaihteluväli. Olennaista kustannuslaskennan varmuuskertoimissa on se, että niillä pyritään saamaan kustannusarviosta mahdollisemman realistinen. Liian yläkanttiin arvioitu kustan-nuslaskelma ei myöskään palvele tarkoitustaan. 
Hankkeen kustannusten hallinnan osalta on myös tärkeää, että kustannuksia laskettaessa tie-detään kustannusten jakaminen liittyvien hankkeiden kesken sekä myös hankkeeseen osal-listuvien osapuolten väliset kustannussuhteet. Kustannusjaon lisäksi kustannukset tulisi aina suhteuttaa toteutusajan indeksiin. 
Kaiken kaikkiaan haastatteluista kävi ilmi, että kustannuslaskenta on yleissuunnitelmavai-heessa järkevin toteuttaa hankeosalaskentana ja tarvittavin osin rakennusosalaskentana. Kui-tenkin korostettiin sitä, että tarvittavilta osin, silloin kun on tunnistettu merkittäviä kustan-nuksiin vaikuttavia tekijöitä, suunnitellaan tarkemmin. Näihin osiin voidaan käyttää raken-nusosalaskentaa, jotta kustannukset saadaan ulos riittävällä tarkkuudella. Näin kustannusar-viosta löytyisi siis kahta tarkkuustyyppiä, jolloin voitaisiin varmistua siitä, että haastavat kohdat on tarkistettu tarkemmalla suunnitelmatarkkuudella. Kustannuslaskelmat tulisi to-teuttaa tilaajan sallimilla ja käytössä olevilla laskentamalleilla ja -ohjelmilla, jotta niihin voi-daan myöhemmin palata ja nähdä, mistä osista kustannukset koostuvat. 
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4.12 Riskit 
Haastatteluista nousi esiin riskienhallinnan kaksi vaihtoehtoa. Riskejä on hallittu yleissuun-nitelmissa joko hankekohtaisesti määritetyllä riskiprosentilla tai kustannusarvioon on las-kettu erillinen riskiosuus mukaan. Suunnitelmissa on kuitenkin vaihdellut se, miten riskejä on arvioitu ja millä tasolla. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että riskien arviointi jätetään usein hankkeen loppuun, vaikka riskien hallinta tulisi aloittaa hankkeen alussa ja kartoittaa säännöllisesti läpi hankkeen.  
Riskien hallinnan tulisi olla osa yleissuunnitteluprosessia, jolloin riskien hallintaa tehtäisiin hankkeen kaikissa vaiheissa ja silloin niiden huomioiminen kustannusarviossa olisi selke-ämpää. Näin riskeihin voitaisiin varautua ja tarvittaessa osa jo ratkaista, mikäli se yleissuun-nitelmatasolla olisi mahdollista. Yleissuunnitteluvaiheeseen olisi hyvä löytää uusia keinoja tunnistaa riskejä. Tunnistamisen ja dokumentoinnin seurauksena riskit voitaisiin ottaa huo-mioon seuraavien suunnitteluvaiheiden alussa, eivätkä ne tulisi yllätyksenä. Dokumentin tu-lisi olla yksi yleissuunnitelman asiakirja. 
Riskien sisällyttäminen kustannusarvioon tulisi tehdä prosenttiosuudella. Sopiva prosentti-osuus on 10-20 prosentin välillä. Prosentin valinta riippuu suunnitelmatarkkuudesta, jolloin yleissuunnitelmassa prosenttiosuus on suurempi kuin seuraavan vaiheen suunnitelmissa. 
4.13 Laatu 
Yleissuunnitelmassa koettiin myös laadunvarmistus tärkeäksi kohdaksi, jotta voidaan var-mistua toteutettavuudesta sekä siitä, että suunnittelu tehdään sopivalla tavalla juuri siihen paikkaan. Laadun tulisi syntyä työn aikana ja sen edetessä, kun kaikki hankkeen vaiheet on tehty huolella. Heikko laatu johtuu usein siitä, että asioita on jätetty selvittämättä tai tarkis-tamatta. Laatu varmistetaan siis kokeneiden asiantuntijoiden avulla, minkä takia laatu liittyy myös vahvasti resursseihin ja sitä kautta kustannuksiin. Jos hankkeeseen ei voida nimetä riittävästi asiantuntijoita riittävällä kokemuksella, voi suunnittelussa tulla esiin ylimääräisiä riskejä.  
Laatu ja aikataulut kulkevat myös rinnakkain ja verottavat toisiaan. Jos hankkeen aikataulu on tiukka, näkyy se myös usein laadussa ja päinvastoin. Usein aikataulujen venyminen vai-kuttaa myös kustannuksien kasvamiseen. 
Kustannuksien kannalta laatu tarkoittaa siis sitä, että hankkeen koko aikana päätökset teh-dään oikeiden perusteluiden seurauksena. Itse kustannusten laadussa on tärkeää, että lasket-tujen kustannusten taustalla näkyvät kustannuslaskennan perusteet, jotta tiedetään, miten tie-tyt kertoimet on valittu ja mitä kustannukset sisältävät. 
Kustannusten laadunvarmistusta voidaan tehdä myös peilaamalla kustannusarviota toisiin hankkeisiin. Tämän avulla saavutetaan arvio siitä, onko kustannusarvio samaa suuruusluok-kaa vai kaukana tästä.  
4.14 Yhteenveto 
Kokoavan analyysin mukaan haastatellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että kustannusten hallinnan tehtävät ovat saman suuntaisia. Kaikkien mielestä kustannusten hallinnalla on hankkeen kannalta merkittävä rooli. Kustannusarviot eivät ole kuitenkaan olleet yleissuun-nitelmavaiheessa riittävän tarkkoja ollakseen luotettava. Lisäksi koettiin, että kustannukset arvioidaan hankkeessa kuin hankkeessa alakanttiin ja kustannusnousut ovat yleisiä. Haasta-teltavat olivat yhtä mieltä siitä, että kustannusarvion tarkkuuteen vaikuttavat merkittävästi 
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suunnittelutarkkuus ja asiantuntijuus. Tulevaan yleissuunnitteluohjeistukseen suhtauduttiin positiivisesti, sillä ohjeiden puuttuminen koettiin ongelmaksi. 
Haastatteluissa tuli vahvasti esille se, että kustannusten hallinnan kannalta on olennaista, että suunnittelun alussa hankkeen määritys on tehty hyvin ja oikeiden tietojen pohjalta. Hank-keen rajauksella ja suunnitteluperiaatteilla on esimerkiksi suuri rooli siltä kannalta, että hankkeen kustannukset osataan laskea oikealla laajuudella ja että hankkeen kasvaessa osa-taan huomioida muuttuneet perusteet hankkeen taustalla. Näiden takia on myös olennaista, että kustannusten hallinta mielletään koko hankkeen aikana tehtäväksi prosessiksi ja sitä tar-kastellaan säännöllisin väliajoin. Kustannukset eivät siis liity hankkeeseen vasta lopussa, vaan hankkeen aikana mietitään myös sitä, miten asioita saadaan ratkaistua kustannustehok-kaasti. 
Suunnittelutyön aikana asioihin voidaan vielä vaikuttaa ja ratkaisuja muuttaa, jos tämä koe-taan tarpeelliseksi. Toteutusvaiheessa osa asioista on ehkä jo rakennettu ja suunnitelmien työstäminen uudelleen voi muuttaa vielä muitakin olennaisia osia suunnitelmasta. Yleis-suunnitelmassa suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää kohdistaa ratkaisut pitkälle ja tunnistaa niistä kustannusten kannalta merkittävimmät kuluerät, jotta niihin osataan varautua kustan-nusarvioissa ja jatkosuunnittelussa kohdistaa resursseja näihin kohtiin. Lisäksi on olennaista, että suunnittelun aikana tehtäviä ratkaisuja mietitään myös kustannusten kannalta. 
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5 Helsingin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelun yleis-
suunnittelun kustannusten hallinnan ohje 

Tämän työn ohessa laadittiin kustannusten hallinnan ohjeistus Helsingin kaupungin Lii-kenne- ja katusuunnittelupalvelulle tehtyyn yleissuunnitteluohjeeseen. Ohjeistukseen sisäl-lytettiin kustannusten hallinnan koko kaari yleissuunnittelun aikana. Tämä sisältää kaikki olennaiset asiat, jotka tulee suurissa liikenneinvestointihankkeissa ottaa huomioon hankkeen alusta hankkeen loppuun. Kustannusohjaus on ohjeessa luvussa kustannusten ja riskien ar-viointi. Yleissuunnitteluohjetta ei ole vielä julkaistu. 
5.1 Yleistä 
Yleissuunnittelussa kustannusarvio ja riskienarviointi tapahtuu koko hankkeen ajan. Ne ovat jatkuvia prosesseja, joita työstetään suunnittelun rinnalla ja niiden arvioinnilla on vaikutuk-sia valittuihin ratkaisuihin. 
Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvio antaa hankkeelle kokonaiskustannusarvion, johon on sisällytetty kaikki hankkeen toteuttamiseen liittyvät suunnitelmaratkaisut. Kokonaiskus-tannusarvion perusteella arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja toteuttamisen aika-taulua. Kustannuslaskelmassa pyritään siihen, että mikäli hankkeen laajuus ei kasva, hank-keen tarkemmassa suunnittelussa ei tapahdu merkittäviä kustannusmuutoksia.   
Yleissuunnittelun edetessä on tärkeää tunnistaa mahdolliset kustannusriskit ja niiden merki-tys hankkeelle. Suunnittelutarkkuutta on tarvittaessa lisättävä kustannusriskien pienentä-miseksi. Yleissuunnitteluvaiheessa kustannuslaskelma laaditaan pääosin hankeosalasken-tana (hola). Tarvittaessa merkittävästi kustannuksiin vaikuttavat osuudet tai selkeät tekniik-kalajikokonaisuudet sekä erityisesti tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä sijaitsevat osuudet tulee varmistaa rakennusosatarkkuudella (rola) tehtävällä laskennalla. Tämänlaisia voivat olla esimerkiksi runsaat maaleikkaukset tai pohjanvahvistukset. Kustannusarvio si-dotaan laadintahetkellä maa-rakennuskustannusindeksiin. 
Kustannuslaskenta aloitetaan, kun suunnitelmatarkkuus on sovitulla tasolla, jotta kustannus-arviosta saadaan luotettava. Suunnitelmatarkkuudella tarkoitetaan sitä, että suunnitelmat on viety niin pitkälle, että voidaan varmistua siitä, että sovittu ratkaisu on toteutuskelpoinen ja siten myös ratkaisun kustannukset voidaan arvioida luotettavasti. Kustannuslaskelman kan-nalta on olennaista, että suunnitelman määrälaskentaan ei tule enää muutoksia. 
Yleissuunnitteluvaiheen kustannuslaskelman tulee olla realistinen. Kustannuslaskelmassa on otettava huomioon suunnittelukohteen luonne ja olosuhteet. Jos yleissuunnittelussa pitää tehdä valintoja vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista, täytyy vaihtoehtoisen ratkaisujen kustannusten arviointi olla riittävän tarkkaa vertailun onnistumiseksi.  
Kustannuslaskelmaa päivitetään suunnittelun edetessä, kun suunnitteluratkaisut tarkentuvat ja tarkempia määrätietoja on käytössä. Kustannusarvion päivitys tehdään aina, kun hankkeen laajuudessa tapahtuu muutoksia, tehdään kustannusten kannalta merkittäviä vaihtoehtova-lintoja ja kun kustannusten kannalta merkittävät rakennusosien määrätiedot täsmentyvät. Kustannusarvioon sisällytetään myös aina riskit, jotka hinnoitellaan erikseen. Määrä- ja kus-tannuslaskenta on laadittava riittävällä tarkkuudella siten, että laskenta on toistettavissa ja seuraavissa suunnitteluvaiheissa mahdollisesti esiin tulevat poikkeamat ovat perusteltavissa. 
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 Kuva 9. Kustannusten hallinnan prosessi. Harmaissa laatikoissa on yleissuunnitelman suuret linjat. Seu-raavan rivin laatikoihin on jaettu kustannusten hallinnan osuus kunkin kohdan alle. Pyöreäreunaiset laatikot kuvaavat kustannushallinnan prosessin tehtäviä eri osa-alueilla. Sinisellä värjätyt ovat suunnit-telua tekevän tahon, usein konsultin vastuulla. Oranssit ovat tilaajan, tässä tapauksessa Helsingin Lii-kenne- ja katusuunnittelupalvelun ohjausryhmän vastuulla. Oranssilla rajatut vaativat puolestaan ti-laajan päätöstä. 
5.2 Kustannusten hallinnan periaatteista sopiminen 
Kustannusten hallinnan kannalta on olennaista tietää, millä tarkkuudella suunnittelutyö on tehty. Se näkyy suoraan kustannusarvion luotettavuudessa, joten on tärkeää, että hankkeen alussa kustannusten hallinnan periaatteista sovittaessa sovitaan myös suunnittelutarkkuu-desta. Samalla määritetään hankkeen laajuus vaikutusalueineen ja rajaus sekä päätetään kus-tannusjako, jonka mukaan kustannukset jaetaan eri osapuolten kesken.  
Kustannusten hallintaa toteutetaan yleissuunnitteluvaiheessa eri kustannuslaskentakierrok-silla iteroimalla kustannuksia. Tämä tapahtuu koko hankkeen kustannuslaskennan lisäksi vaihtoehtovertailujen kustannuslaskennan ja tekniikkalajikohtaisten vaihtoehtojen kustan-nuksia laskemalla. Näissä vaiheissa vaihtoehtoja valitaan ja yhtenä vertailukohtana ovat nii-den kustannukset. Hankkeen aikana voidaan toteuttaa myös erillisiä kustannuslaskentoja vä-litarkistuksina, jos se on hankkeen kannalta olennaista. 
Yleissuunnitelmassa hankkeen alussa perustellaan käytettävät kertoimet ja täsmennetään tar-vittaessa hankkeen hankekertoimia, mikäli hankkeen luonne ja vaativuus niin edellyttävät. Hanke-kertoimet hyväksytään ohjausryhmässä. Tämän lisäksi sovitaan kustannusarvion pe-rusteista ja periaatteista:  

• Yleisistä toimintatavoista ja dokumentointitavasta 
• Hola/rola-laskennasta (hanke)osittain sisältäen maarakennuskustannusindeksin 
• Hankkeen laajuudesta ja rajauksesta 
• Tunnistetuista vertailuvaihtoehdoista 
• Tunnistetuista liittyvistä hankkeista 
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5.3 Kustannusten ja kustannusriskien hallinta suunnittelun ai-kana 
Yleissuunnittelussa vertailtavien vaihtoehtojen kustannusarviot lasketaan suunnitelmien pe-rusteella. Kustannukset lasketaan vaihtoehtojen osalta niin, että kustannusarviot ovat keske-nään vertailtavissa. Vaihtoehtojen kustannuksia ei kuitenkaan tarvitse keskenään laskea sa-malla tasolla, mikäli tunnistetaan merkittävät kustannusosat vaihtoehtovertailua varten. Vaihtoehtojen kustannusarvioissa kirjataan ylös myös tunnistetut riskit ja niiden mahdolli-nen vaikutus. Näin tarvittaessa myös myöhemmässä suunnittelun vaiheessa on vaihtoehtoi-hin helpompi palata. 
Projektin aikana kustannusriskejä voidaan hallita: 

• Suunnitelemalla (hanke)osittain 
• Kirjataan tunnistetut riskitekijät ja esimerkiksi toteutustavasta riippuvat kustannus-erät. Jos merkittäviä kustannusriskejä havaitaan, keskustellaan niistä ohjausryhmän kanssa ja teh-dään tarvittavia toimenpiteitä. 

5.4 Kustannusten laskenta 
Kustannusten laskenta tehdään hankkeen alussa sovittujen periaatteiden mukaan. Kustan-nus-arvio esitetään kaduittain ja puistoittain. HKL:n, HSY:n ja YKT-osapuolien kustannuk-set erotellaan muista kustannuksista. Kustannusarviota päivitetään, jos suunnitteluratkaisut tarkentuvat tai tarkempia määrätietoja tulee käyttöön. Eri vaihtoehdoille laaditaan han-keosalaskentaan perustuvat alustavat kustannusarviot tarvittaessa. 
Taloudellisesti merkittävissä hankkeissa voidaan laskea myös ylläpitokustannukset (vaiku-tukset käyttötalouteen). Ylläpitokustannukset huomioidaan hankearvioinnissa. 
5.5 Kustannuslaskennan viimeistely ja laadunvarmistus 
Kustannuslaskennan luotettavuuden varmistamisen kannalta tarkistetaan seuraavat asiat: 

• Suunnitelman ja kustannuslaskennan tarkkuus selvitetty 
• Suunnitelmien ajantasaisuus ja toteutettavuus tarkistettu 
• Määrälaskennan ja yksikköhintojen luotettavuus sekä kaikkien määräerien huomi-ointi laskelmassa on varmistettu. 
• Kustannusriskit tunnistettu, hinnoiteltu ja dokumentoitu 
• Kustannuslaskennan laadun varmistaminen tunnusluvuin, vertailu muihin hankkei-siin, esimerkiksi kadun neliöhinnan avulla 
• Kustannustietoisen asiantuntijan tarkistus 

5.6 Kustannusten raportointi 
Kustannukset kirjataan osaksi yleissuunnitelmanselostusta. Selostukseen kirjataan: 

• Kustannuslaskelman perusteet 
• Kustannusarvion yhteenveto, riskivaraukset ja kustannusjakokohteet 
• Yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat  Myös vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannusarviot dokumentoidaan ja viedään osaksi suun-nitelman liiteaineistoa, jotta niihin voidaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa palata. 
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5.7 Hankekertoimet 
Yleissuunnitteluvaiheen alussa arvioidaan alustavasti hankekertoimet ja hyväksytetään ne ohjausryhmässä. Taulukosta 5 löytyy kertoimet yleissuunnitteluvaiheeseen. Kertoimista voi-daan hankkeen niin vaatiessa myös poiketa perustellusti. 
Taulukko 5. Yleissuunnittelussa käytettävät kertoimet.  Yleissuunnittelu 

LASKELMAN PERUSTIEDOT  

Aluekerroin 1,1 
Hankkeen kokovaikutuskerroin 0,95-1,08 
Toteutusympäristökerroin 1,0-1,08 
TYÖMAATEHTÄVÄT  

Rakentamisen johtotehtävät 5% 
Urakoitsijan yritystehtävät 10% 
Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut 2% 

Työmaapalvelut 2%* 
Työmaankalusto 1% 
TILAAJATEHTÄVÄT  

Suunnittelu 10% 
Rakennuttaminen 7% 
Varaukset 15%** 
KULJETUSETÄISYYDET  

Pintamaan poisto 30-50km 
Asfalttipäällysteen poisto 25-30km 
Maaleikkaus 30-50km 
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Kallioleikkaus 10-15km 
Maapenger 10-15km 
Louhepenger 10-15km 
Rakennekerrosmateriaalit 25-30km 

 
Laskennan perustiedot ja työmaatehtävät ovat Infrarakentamisen kustannushallinnan ohjeen (Ty406-8) mukaisia. 
Suunnittelutehtävien prosentit ovat varauksia seuraaviin suunnitteluvaiheisiin. 10 prosenttia jakautuu seuraavasti suunnitteluvaiheiden välille: katusuunnittelu 3%, rakennussuunnittelu 5% ja työmaapalvelut 2%. Suunnitteluprosenttia voidaan kasvattaa, jos hankkeen luonne ja laajuus niin vaatii. Tämä voi johtua esimerkiksi laajasta suunnittelutarpeesta, kuten usean tekniikkalajin suunnittelua. 
*Prosentissa otetaan huomioon esimerkiksi työnaikaiset liikennejärjestelyt. Jos hanke vaatii laajoja järjestelyjä, täytyy prosenttia nostaa. 
**Varauksien osalta käytetään tavanomaisissa tilanteissa 15 prosenttia. Jos hanke tunniste-taan haastavaksi ja hankkeen aikana tunnistetaan isoja kustannusriskejä, niiden kustannukset arvioidaan erikseen. Varausprosenttia nostetaan erikseen arvioitujen kustannusriskien perus-teella. Korkeat varausprosentit kertovat siitä, että hankkeessa on tunnistettu laajoja kustan-nusriskejä tai hankkeen suunnitelmatarkkuus ei ole riittävä tuottamaan tarkempaa kustan-nusarviota ja siihen sisältyy riskejä. 
5.8 Riskien hallinta 
Yleissuunnitteluvaiheessa riskienhallinta on jatkuva ja tarkentuva prosessi, missä riskejä tar-kastellaan hankkeen koko aikana. Riskienhallinnan aikana tunnistetut asiat tulee huomioida vaihtoehtoja vertaillessa ja vaihtoehtoa valittaessa. Tunnistetut riskit kirjataan ylös ja lopuksi dokumentoidaan osaksi selostusta. Riskeissä huomioidaan myös muut kuin kustannuksiin vaikuttavat riskit, kuten hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit. Tunnistetut riskit kirjataan ylös ja listaus toimii samalla tarkistuslistana. Näin pystytään varmistumaan siitä, että kaikki oleelliset asiat on käyty läpi suunnittelussa. Riskiarvioinnissa tunnistetuille riskeille määri-tetään toimenpiteet, jotka voidaan tarvittaessa ratkoa yleissuunnittelun aikana tai ne voidaan siirtää seuraavaan suunnitteluvaiheeseen epävarmuutena. Riskeille laaditaan toimenpiteet, joiden on tarkoitus laskea riski hyväksyttävälle tasolle.  
Tekniikkalajikohtaisesti tunnistetut riskit tulee kirjata tekniikkalajikohtaisesti. Nämä riskit tulee myös hinnoitella erikseen. 
Yleissuunnitelmavaiheessa riskejä tulee tarkastella seuraavista näkökulmista: 

1. Hankkeen toteuttamisen ja prosessin riskit Riskejä voivat olla muun muassa resurssit ja osaaminen, lupa-asiat, suojeltujen lajien yllättävä esiintyminen, aikataulu, vaikutusten arviointi ja sidosryhmät. 2. Suunnitteluun liittyvät riskit Lähtökohdat, niiden ajantasaisuus ja riittävyys, suunnitelmatarkkuus.  3. Rakentamisen ja käytönaikaiset riskit 
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Työnaikaiset vaativat liikennejärjestelyt, suunnitelmaratkaisuiden toteutuskelpoi-suus, rakentamisen ja käyttöönoton riskit.  4. Turvallisuusriskit Työn aiheuttamat vaarat, vahingot 5. Kustannusriskit Kustannusosuudessa mainittujen riskien lisäksi myös muut riskiryhmät voivat ai-heuttaa kustannusriskejä.   
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset  
6.1 Yhteenveto 
Suuret liikenteeninfrastruktuurihankkeet ovat kasvussa maailmalla ja myös Suomessa on tehty viime vuosina suuria hankkeita, kuten Raide-Jokeri, Kruunusillat ja Länsi-Helsingin raitiotie. Tämänkaltaiset hankkeet ovat investoinneiltaan laajoja ja niiden suunnittelutyön on oltava sillä tarkkuudella, että hankkeiden yleissuunnitelmavaiheen kustannusarviolla voi-daan tehdä päätöksiä hankkeen toteutuksesta sekä toteutuksen aikataulusta. Jos hankkeiden kustannusarviot eivät pidä vaan kasvavat yli arvioidun, hankkeiden kustannukset kasvavat myös muilla osa-alueilla. Lisäksi investointiohjelmat eivät pysy aikataulussa, jos hankkei-den investoinnit laajenevat odottamattomasti. 
Helsingin kaupungille on yhteistyössä Väyläviraston, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kanssa tulossa uusi kustannuslaskentajärjestelmä Ihku. Palvelun on tarkoitus korvata vanha järjestelmä Fore. Palvelun on tarkoitus vastata tulevaisuuden tarpeisiin tarjoa-malla ajantasaista ja luotettavaa kustannustietoa. Tämä on positiivinen uutinen, kun lasken-tajärjestelmiä kehitetään. Ohjelman tultua julki nähdään, onko tästä apua yleissuunnittelun kustannustenlaskennalle muun muassa kustannusten läpinäkyvyyden kannalta.  
Hankkeiden välinen kustannusten vertailu on hyvä laadunvarmistusväline kustannusten las-kentaan. Lähtökohtaisesti saman tyyppisten hankkeiden tulisi olla saman kustannushaarukan välissä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kustannukset eroavat hankkeittain ja jokaisessa hankkeessa tietty kustannusosuus voi sisältää eri asioita. Tämä tulisi aina huomioida selvit-tämällä ensin, miten kustannukset ovat kyseisessä hankkeessa laskettu, ja mikä hankkeen laajuus on ollut. 
Työn aikana pyrittiin selvittämään muiden kuin Helsingin kaupungin kustannusten hallintaa yleissuunnitteluvaiheessa. Tähän ei kuitenkaan joko ollut ohjeistusta tai sitä ei haluttu jakaa. Työn kannalta tiedot olisivat tuoneet erilaisia näkökulmia, jotka jäivät nyt Väyläviraston näkökulmien varaan. Kustannusten hallintaa tutkittiin nyt Helsingin näkökulmasta, mikä oli tutkimuksen kannalta tärkein. Väyläviraston näkökulma tarjosi kuitenkin hyvän avun, sillä ohjeen avulla pystyttiin hahmottamaan kustannusten hallinnan prosessi kokonaisuudessaan. 
6.2 Johtopäätökset 
Johtopäätöksistä olen yrittänyt saada mahdollisimman tiiviin ja selkeän kokonaisuuden. Tar-koituksena on kuvata kustannusten hallinnan merkitystä ja tarvetta alan asiantuntijoille. Tut-kimuskysymykseni olivat seuraavat:  

• Mikä on yleissuunnittelun riittävä taso? 
• Miten kustannuksia tulisi hallita yleissuunnittelussa? 
• Voidaanko muilta kunnilta/hallinnoilta löytää ratkaisua?  Tutkimuskysymyksiin löytyi työn aikana vastuksia ja esittelen niitä seuraavaksi. Yleissuun-nitelman tavoitteena on tutkia ja vertailla suunniteltuja vaihtoehtoja niin, että vaihtoehtoja voidaan karsia ja valita niiden joukosta se, jota lähdetään viemään eteenpäin. Yleissuunni-telman kustannusarvion tehtävä on arvioida suunnitellun vaihtoehdon kustannuksia niin, että hankkeen kokonaiskustannukset voidaan arvioida luotettavasti. Suunnitelmatarkkuuden tu-lee olla sillä tasolla, että kustannusarvio voidaan määrittää luotettavasti niin, että se on hank-keen maksimikustannus. Kustannusarvio on myös yksi yleissuunnitelman dokumentti pää-
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töksenteossa, joten on olennaista, että siinä on huomioitu olennaiset asiat, jotta päätös voi-daan tehdä oikeiden tietojen pohjalta. Kustannusarvioinnin tarkkuutta voidaan hallita oi-keilla lähtökohdilla, hyvällä suunnittelulla ja asiantuntevilla kustannustietoisilla asiantunti-joilla. 
Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden pohjalta työn yhtenä selkeänä johtopäätöksenä on se, että kustannusten hallintaa tulisi ohjeistaa tarkemmin. Tämän taustalla ovat muun muassa kustannusarvioiden huono paikkansapitävyys ja kustannusten nousu hankkeen hyväksymi-sen jälkeen. Näiden ohella on tärkeää huomata, että yleissuunnittelun kustannusten hallinta on koko hankkeen aikainen prosessi, johon tulee jo hankkeen alussa resursoida sekä asian-tuntijoita että aikaa. Näin kustannusarviolle luodaan realistiset mahdollisuudet pitää paik-kansa aina suunnitteluvaiheesta totutusvaiheeseen päätöksenteon kautta. Yleissuunnitelman tasoinen suunnitelma on vielä karkealla tasolla, joten kustannusarvion kannalta riittäviä määrätietoja ei voida saavuttaa koko suunnitelman osalta. 
Yleissuunnittelun kustannukset lasketaan sekä vaihtoehtovertailujen aikana että hankkeen lopussa. On kuitenkin tärkeää huomata, että kustannustenlaskenta ei tapahdu yksittäisenä prosessina vaan kustannuksia tarkastellaan koko suunnittelutyön aikana. Vaihtoehtoja laa-dittaessa tulee yksittäisen vaihtoehdon aikana pohtia kyseisen vaihtoehdon välillä kustan-nusvaikutuksia ja valita kyseiselle vaihtoehdolle sopivin. Yksittäisen vaihtoehdon sisällä tehdään siis myös kustannusvertailua ja tarkastelua, jotta voidaan esittää realistinen kustan-nusarvio vaihtoehdolle. Valitulle vaihtoehdolle lasketaan valinnan jälkeen vielä uusi kustan-nusarvio, jossa vaihtoehdon kustannusarviota tarkastellaan laajemmin. 
Yleissuunnitelmatasolla kustannuslaskelman tarkkuus on hankeosalaskennassa ja tarvitessa osa suunnitteluasioista voidaan laskea tarkemmalla rakennusosalaskennalla. Rakennus-osalaskentaa kannattaa hyödyntää niissä kohdin, joissa tunnistetaan kustannusriskejä, sillä tarkemmalla tarkastelulla näitä riskejä voidaan hallita. Esimerkiksi kadulla tavanomaisesta poikkileikkauksesta poikkeavat kohdat, joille tiedetään tulevan erityisiä rakenteita, olisi hyvä laskea rakennusosatarkkuudella. Hankeosalaskennassa tämä ei välttämättä käy ilmi ja jos kyseessä on laajempi osuus, voivat kustannukset nousta merkittävästi. 
Työssä tutkittiin myös muiden Suomen virastojen ja kuntien kustannushallintaa yleissuun-nitteluvaiheessa sekä yleisesti suurten liikenneinfrastruktuurihankkeiden kustannuksia maa-ilmanlaajuisesti. Näiden pohjalta Helsingin Like-palvelulle ei saatu merkittäviä hyötyjä, sillä Suomessa muilla kunnilla ei ollut vastaavaa ohjetta ja Väyläviraston puolelta yleissuunnit-telun taustalla on laki, joka edellyttää suunnitelmaan tietyt vaiheet. Tämän lisäksi tiepuolen yleissuunnittelussa tehdään alustava kustannusarvio, jonka pohjalta ei vielä edetä päätöksen-tekoon. Päätös tehdään vasta tarkemman suunnittelun jälkeen. Ulkomaalaisista tutkimuk-sista ei löytynyt suoraan yleissuunnittelun kustannustenlaskentaan mallia, mutta kustannus-ten hallinnasta oli tehty tutkimuksia. Näistä kävi ilmi, että suurten liikenneinfrastruktuuri-hankkeiden kustannusten hallintaan tarvitaan ohjeistusta ja keinoja, jotta suuret kustannus-ylitykset saadaan karsittua pois.  
Kustannusten hallinnan ohjeistukseen tutkimuksessa löytyvät seuraavat ohjeistettavat asiat 

• Kustannusten hallinta tapahtuu koko hankkeen aikana. Kustannusten hallinnan eri tehtävät prosessin aikana tulisi ohjeistaa selkeästi 
• Kustannusten laskenta tapahtuu yleissuunnitteluvaiheessa hankeosalaskennalla, tar-vittaessa sitä voidaan tietyin osin tarkentaa rakennusosalaskennalla. 
• Suunnitelmatarkkuutta tarkennetaan niistä kohdin, jotka tunnistetaan kustannusris-keiksi. 
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• Kaikki kustannusarviot dokumentoidaan suunnitelman liitteiksi.  
• Kustannusriskit tulee huomioida ja dokumentoida niin, että myöhemmin pystytään havaitsemaan tunnistetut riskit. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden analysointi 
Tutkimuksessa arvioitiin kustannusten hallinnan menetelmiä kirjallisuusselvityksen ja asi-antuntijahaastatteluiden avulla. Kirjallisuuskatsaus on tehty eri asteilla, Suomessa kuntata-solla sekä väylätasolla, ulkomailta on tutkittu yleisesti kustannusylityksiä.  
Kuntatasolla tarkastelu päätyi tarkasteltavan kaupungin tasolle, koska materiaalia ei saatu muilta kunnilta. Näin ollen tutkimuksessa keskityttiin suppeasti kuntatason näkökulmaan, minkä vuoksi vertailu jäi suppeaksi. Kansainvälinen osuus painottuu hieman eri näkökul-maan, mutta se täydentää tutkimusta ja sitä kautta tunnistettiin vastaavia puutteita. Ulkomai-set projektit voivat kuitenkin pääpiirteissään olla laajempia ja isompia kuin Suomen projek-tit, joten täysin vertailukelpoisia ne eivät ole keskenään ja tuloksiin tulee suhtautua varauk-sella. 
Haastattelujen osalta tutkimuksessa keskityttiin pääosin yhden kaupungin ja yhden konsult-tiyhtiön asiantuntijoihin. Laajemmalla haastatteluotannalla haastattelujen tuloksissa voisi näkyä suurempaa vaihtelua ja havaintojen välinen painoarvo voisi olla erilainen. Tämä ei oletettavasti vaikuttunut tämän hankkeen haastatteluiden tuloksiin, sillä projektin yleiset on-gelmat oli havaittu sekä tilaajan että konsultin puolella. Jokaisella haastateltavalla oli kui-tenkin oman alansa kannalta merkittäviä asioita, joita voitiin hyödyntää yleissuunnitteluoh-jeen muissa kuin kustannusten hallinnan kohdassa. Muiden yritysten haastattelut olisivat tehneet tutkimuksesta kattavamman ja osin luotettavamman, mutta uskon, että tällä ei ole merkittävää vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. 
Työssä asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin tutkimuksessa vastaukset. Työn alussa ole-tettiin, että muiden virastojen tai kuntien avulla kustannusten hallintaan saataisiin kattavasti keinoja. Vaikka tutkimuksessa löydettiin eroavaisuuksia, voitiin esimerkiksi suunnittelupro-sessia osittain myös käyttää sekä saatiin mietityille ratkaisuille vahvistuksia. Tutkimus toimi siis hyvänä lähtökohtana yleissuunnitteluohjeen kustannusten hallinnan osuuteen. 
6.4 Jatkotutkimuskohteet 
Työn aikana tunnistettiin kustannusten hallinnan ja laskennan kannalta olennaisia asioita, joilla on vaikutusta kustannusarvion luotettavuuteen. Hankkeiden laskettujen ja toteutunei-den kustannusten vertailu keskenään eri hankkeiden välillä on hankalaa, sillä kustannuksista ei tiedetä, mitä niiden sisään on kussakin kohdassa laskettu. Kustannusarvioiden ja niiden panosrakenteiden saattaminen läpinäkyvämpään muotoon auttaisi hahmottamaan kustan-nuksia ja niiden syntyperää sekä vertailemaan kustannuksia keskenään hankkeiden välillä. 
Kustannuslaskentaan laskettavat riskivaraukset ovat myös olennainen osa kustannusarviota, ja riskivarauksiin tarvittaisiin myös kattavaa tutkimusta ja ohjeistusta niiden arvioimiseen.  Näiden lisäksi Suomessa olisi hyvä tehdä tutkimusta siitä, mitkä ovat olleet hankkeiden to-teutuneet kustannukset ja paljonko arviot ovat menneet yli tai alle arvioidun.  
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 Liite 1. Asiantuntijahaastatteluiden osallistujat Liite 2. Haastatteluiden kysymysrunko  





 Liite 1 (1)      

 

Liite 1. Asiantuntijahaastatteluiden osallistujat  PVM Nimi Organsaatio 9.9.2019 Lauri Erävuori Sitowise Oy 10.9.2019 Kalle Hollmén Sitowise Oy 11.9.2019 Pertti Leppänen Sitowise Oy 11.9.2019 Elina Väistö Sitowise Oy 16.9.2019 Perttu Hyöty Sitowise Oy 16.9.2019 Juha Lahti Sitowise Oy 16.9.2019 Leena Nurmi Sitowise Oy 17.9.2019 Rauno Tuominen Sitowise Oy 17.9.2019 Marja Oittinen Sitowise Oy 17.9.2019 Seppo Veijovuori Sitowise Oy 17.9.2019 Seppo Karppinen Sitowise Oy 17.9.2019 Antti-Jaakko Koskenniemi Sitowise Oy 18.9.2019 Ari Savolainen Sitowise Oy 18.9.2019 Heikki Hälvä HKI/KYMP 18.9.2019 Jere Saarikko HKI/KYMP 18.9.2019 Teppo Pasanen HKI/KYMP 18.9.2019 Ulla Kuitunen Sitowise Oy 23.9.2019 Helena Ström HKI/KYMP 23.9.2019 Reetta Putkonen HKI/KYMP 23.9.2019 Marko Mäenpää HKI/KYMP 24.9.2019 Jukka Tarkkala HKI/KYMP 24.9.2019 Jyrki Soukiala Sitowise Oy 25.9.2019 Paavo Åvist Sitowise Oy 30.9.2019 Lauri Kangas HKI/KYMP 30.9.2019 Noora Salonen Sitowise Oy 7.10.2019 Erkki Sarvi Sitowise Oy 24.2.2020 Riitta Haapavaara Espoon kaupunki 25.2.2020 Heli Rautio Espoon kaupunki      



Liite 2 (1) 

 

Liite 2: Haastatteluiden kysymysrunko  Helsingin kaupungille laadittavan yleissuunnitelmaohjeen haastattelukysymykset  Haastateltavan nimi: Haastateltavan työtehtävät lyhyesti:  Onko yleissuunnitelman rooli ja tarkoitus riittävän selkeä? (kts. KATU-, LIIKENNEVÄYLÄ-, RATAJA PUISTOHANKKEIDEN KÄSITTELY-OHJEET https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2018-003126/khs-2018-21/ )  Mitkä ovat oman työsi kannalta tämänhetkiset suurimat haasteet ja puutteet yleissuunni-telmissa? Mistä koet haasteiden johtuvan?  Miten paljon aikaa ja resursseja yleissuunnitteluvaiheeseen tulisi varata?  Mitä lähtötietoja yleissuunnitelman laatiminen vaatisi oman työsi kannalta? Mitä tarkas-teluita tulisi olla tehtynä ennen yleissuunnitelmavaihetta?  Minkälainen yleissuunnitelman tarkkuustason tulisi olla? Onko erityisiä asioita, joita yleissuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon?  Miten kustannukset tulisi laskea yleissuunnitelmavaiheessa? Onko erityisiä kohtia, joi-hin tulisi kiinnittää huomiota?  Ovatko käytetyt varmuuskertoimet riittävät (yleissuunnitelman kustannusarvio vs. to-teuma)?  Miten riskit tulisi huomioida yleissuunnitelmavaiheessa?  Miten yleissuunnitelman laatu tulisi varmistaa?  Mitä omaan työhösi liittyviä asiakirjoja yleissuunnitelman tulisi sisältää?  Mitä teknisiä vaatimuksia yleissuunnitelmaohjeeseen tulisi sisällyttää?  Onko vanhoista yleissuunnitelmista opittu asioita, joita voidaan hyödyntää tulevissa yleissuunnitelmissa? (muun muassa lähtötiedot, kustannusten varmistaminen, riskit ja laadunvarmistus)  Onko teillä muita mieleen tulevia asioita yleissuunnitelmasta? 


