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Keskustan palveluallianssi 2019 - 2027

Allianssi
yleisesti

Allianssimalli
Projektin keskeisten toimijoiden välinen, kaikille osapuolille yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Osapuolet
vastaavat kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla, jossa toimijat jakavat projektiin liittyvät
riskit ja hyödyt. Noudatetaan avointa ja kiinteää yhteistyötä.

Allianssin periaatteet:
• Yhteinen ymmärrys
• Yhteiset tavoitteet

• Allianssi voittaa tai häviää yhdessä
• Yhteinen organisaatio
• Yhteinen ja yksimielinen päätöksenteko

• Luottamuksen rakentaminen
• Innovointi ja jatkuva parantaminen
• Hukan minimointi

• Riskien ja hyötyjen jakaminen yhdessä

Allianssi
Integroitu projektitoteutus. Kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaava projektin osapuolten muodostama allianssiorganisaatio.
Keskustan alueurakan allianssin osapuolet ovat tilaaja Turun Kaupunki ja palveluntuottaja Desentti (Destia Oy ja Entti Oy)

Allianssin johtoryhmä (AJR)
Allianssin ylin päättävä eli, joka vastaa allianssin johtamisesta.
Johtoryhmä: Kimmo Suonpää pj., Mari Helin, Seppo Ylitapio, Jaakko Hanhiniemi

Allianssin projektiryhmä (APR)
Projektiryhmän tehtävänä on johtaa ja koordinoida allianssin päivittäistä toimintaa sekä johtaa projektia.
Projektiryhmä: Mikko Kuusisto, projektipäällikkö, Anne Hanhiniemi, Pekka Salo, Anu Nuora, Antti Aalto, Jarkko Löytti, Katja Virtanen

Ydintiimi
Koostuu projektiryhmästä ja kehitysvaiheessa integroiduista alihankkijoista, jotka ovat mukana allianssin sopimusmallissa.

Kilpailutuksen
lähtökohdat

Keskustan palveluallianssi
- infran kunnossapitourakka
Turun ydinkeskusta, Turun näyteikkuna

Alueurakka numeroina
• Ajoradat
• I 35 km
• II 24 km
• III 53 km, joista sorapintaisia 5 km
• Kevyenliikenteenväylät 67 km
• Jalkakäytävät 38 km
• Puistot
• A1 3 ha
• A2 48 ha
• A3 46 ha
• Leikkipaikat 30 kpl, kahluualtaat 5 kpl
• Puut 10 200 kpl
• Penkit 837 kpl
• Roska-astiat 859 kpl

Katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt
TALVIHOITO
• Ajoradat, kevyen liikenteen väylät,
jalkakäytävät, puistokäytävät, torit,
aukiot, portaat
• Tehostettu talvihoito
• Lumensijoituspaikat

VIHERALUEET
• Nurmikot
• Puut, pensaat, perennat
• Kesäkukkamaat ja astiat
• Kastelujärjestelmät

PUHTAANAPITO
• Roska-astiat, irtoroskat
• Töhryt, graffitit
• Penkkien, liikennemerkkien ym. pesu
• Kauppatori

KATUJEN KUNNOSSAPITO
• Sillat
• Asfalttipaikkaukset
• Ajoratamaalaukset
• Laatoitus, reunakivi ym. työt

LEIKKIPAIKAT
• Toiminnalliset tarkastukset
• Kahluualtaat
• Seikkailupuisto
• Välineiden korjaukset

PIENET KORJAUSTYÖT
• Roska-astiat, penkit, kaiteet, aidat,
liikennemerkit, kyltit, portaalit yms.

Tilaajan tavoitteet
TAVOITE

MITÄ TARKOITTAA

Viihtyisä ja monimuotoinen
elinympäristö
(pitkän aikavälin toimet)

•

Toimiva, terveellinen ja siisti
kaupunki (lyhyen aikavälin
toimet)

•

•

•
•
•

Asukas- ja asiakastyytyväisyys

•
•
•

Huolehditaan viheralueiden monimuotoisuudesta (kaupunkipuulaji-, vieraslajilinjaus,
historialliset puistot)
Huolehditaan katualueiden, torien ja aukioiden rakenteellisesta kunnosta ja
siisteydestä
Tunnistetaan maastossa hoitoa vaikeuttavat tai estävät kohdat/rakenteet ja etsitään
niihin ratkaisut
Edistetään sujuvaa liikennettä (esim. töiden ajoitus ja ennakointi työmatkaliikenne
huomioiden)
Edistetään terveyttä mm. pitämällä reitistöt käyttökuntoisina ympärivuoden,
minimoimalla katupölyn aiheuttamat haitat (Pöllytys, talviaikainen pölynsidonta)
Reagoidaan nopeasti siisteyttä alentaviin asioihin (ilkivalta, roskaisuus, graffitit,
rikkoutumiset yms.)
Asukas- ja asiakastyytyväisyys kasvaa sopimuskauden aikana
Tiedotetaan jatkuvasti asukkaita ja asiakkaita
Pidetään julkisuuskuva positiivisena, hyödynnetään sosiaalista mediaa

TAVOITE

MITÄ TARKOITTAA

Avoin yhteistyö

•
•
•

Talous

•

•

Toimitaan alueurakan parhaaksi, tilaajalla ja palvelutuottajalla on yhdensuuntaiset
tavoitteet
Jaetaan tieto kaikkien osapuolten kesken, open books (kustannustietous, avoin data
jne.)
Toimitaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (kiinteistöt, yrittäjät,
tapahtumatuottajat), toiminta on joustavaa ja jatkuvaa

Tuottavuus ja elinkaaritaloudellisuus alueurakassa parantuvat
 Laatutaso ei laske, vaikka määrärahat eivät sopimuskaudella kasva
kustannustason nousua vastaavasti
 Korjausvelka ei kasva
Mahdolliset säästöt käytetään alueen infran parhaaksi (tilataan pieniä korjaustöitä
palvelun tuottajalta)

Tilaajan tahtotila
• Hoidetaan kuin omamme - ajattelumalli
• Laadusta ei tingitä

• Joustetaan
• Tehdään ja tiedotetaan ennakoiden
• Palvelumuotoilun ja Lean ajattelun sisäistäminen

Kustannukset
Tilaajan kustannusarvio vuodessa noin 4,1 M€

• Perustuotteet (hoito)

2 700 000 €

• Erillistuotteet (korjaukset)

500 000 €

• Pienet korvausinvestointityöt

150 000 €

• Kehitysvaihe

151 000 €

• Tilaajan bonuspooli

150 000 €

• Tilaajan riskivaraus

180 000 €

• Tilaajan tavoitebudjettia (8 v) 33 M€ ei saa ylittää. Allianssin
vuosittainen tavoitekustannus voi vaihdella.

Kaksi vaiheinen neuvottelumenettely
1. Markkinavuoropuhelu
ja YRVA 13.8.2018
2. Keskustelut urakoitsijoiden kanssa

3. HILMA – ilmoitus 27.8.2018

4. Osallistumishakemus
10.10.2018

5. Alustava tarjous 9.11.2018

Vähimmäisvaatimukset:

▪ Henkilöreferenssit

▪ Tilaajavastuu
▪ Taloudellinen tilanne
▪ Yritysreferenssit

Vertailuperusteet:
▪ Kirjallinen tehtävä: Suunnitelma
työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden
sitouttamiseksi ja integroimiseksi
Keskustan alueurakkaan

6. Kaupalliset neuvottelut
3.-5.12. ja kehitystyöpajat
8.-10.1.2019

7. Tarkennettu tarjous
25.1.2019

Vertailuperusteet

▪ Kirjallinen tehtävä:
Suunnitelma asiakas- ja
asukasviihtyisyyden
ylläpitämiseksi ja
parantamiseksi

▪ Tiimin projektinjohto- ja
tuloksenteko kyky
▪ Tiimin yhteistoiminta- ja
innovointikyky

-> Valitaan 3 - 4 jatkoon
-> Vaatimuksen täyttävät
jatkoon

Vertailuperusteet

▪ Kirjallinen tehtävä:
Kehitysvaiheen
projektisuunnitelma
▪ Palkkioprosentti

-> Parhaan tarjoajan valinta 1.2.2019

8. Kehitysvaihe 1.3.-30.9.2019

9. Palveluvaihe 1.10.2019 – 30.9.2027

Kate

Sanktio / Bonus

-

Palkkio

Kaupallinen malli

Projektin
johto- ja hallintokulut

Projektikustannukset
- oma työ
- hankinnat
- läpilaskutettavat
erät

Suuntaa antava, ei mittakaavassa

Korvattavat
kustannukset

Tavoitekustannus

Yleiskulut

Kompensaatiomalli
1. Korvattavat kustannukset
2. Palkkio
3. Kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmä
1. Kustannusbonus / -sanktio
2. Suoritusbonus / -sanktio
Max sanktio = palkkio

Tavoitekustannuksen alitus/ylitys ja Tavoitebudjetin alitus
Mikäli lopullinen Toteutunut kustannus ylittää Tavoitekustannuksen, jaetaan ylitys Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken suhteessa Tilaaja 50 % / Palveluntuottaja
50 %, kuitenkin siten, että Palveluntuottajan maksimisanktio on Palkkion suuruinen.

Mikäli lopullinen Toteutunut kustannus alittaa Tavoitekustannuksen jaetaan alitus Tilaajan, Palveluntuottajien (Kustannusbonus) ja Bonuspoolin kesken
seuraavasti:
Tavoitekustannuksen alitus

Tilaaja

Palveluntuottaja

Bonuspooli

enintään 4 %

25 %

50 %

25 %

50 %

25 %

25 %

100 %

0%

0%

4-6%
(käytetään 4 % ylittävään
osaan)

>6%
(käytetään 6 % ylittävään
osaan)

Kehitysvaihe 1.3. –
30.9.2019

KAS vaiheen aikana tehtyä:
• Palveluvaiheen palvelusuunnitelma
• Avaintulosalueet ja mittarit
– Johdettu tilaajan tavoitteista
• 1. vuoden toimintasuunnitelma
• 1. vuoden tavoitekustannus
• Johtamisjärjestelmä
• Viestintäsuunnitelma
• Seurantajärjestelmät (talous ja avoin data)
• Neuvottelut ydintiimin alihankkijoiden kanssa

KUNNOSSAPITORAATI
• Kunnossapitoraatiin haetaan 10 asukasta kehittämään
keskustassa tuotettavia palveluja, raati kokoontuu noin 4
kertaa vuodessa
ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY
• Sidosryhmille lähetetään kysely, jossa kysytään asiakkaiden
tyytyväisyyttä tuotettuihin palveluihin
• Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa toukokuu (talvi) ja
marraskuu (kesä)
• Kysely lähetetään valituille sidosryhmille, jotka jakavat sitä
edelleen jäsenistölleen

Valitut sidosryhmät:
• Turkuseura - Åbosamfundet ry
• Ydinkeskustayhdistys
• Kynnys ry
• Vaikuttajaryhmät (vanhusneuvosto, lasten parlamentti,
nuorisovaltuusto)
• Turun polkupyöräilijät
• Turun kauppakamari
• Turun seudun kehittämiskeskus
• Turun teknologiakiinteistöt
• Turun satama
• Linja-autoliitto /FÖLI
• Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät
• Turun autoilijat
• Turun taksit ry
• Kiinteistöliitto
• Turku Touring

Palveluvaihe
1.10.2019 –
30.9.2027

Desentti

Keskustan palveluallianssin ydintiimi
Desentti
Mikko Kuusisto, projektinjohtaja
Anne Hanhiniemi, vihervastaava
Pekka Salo, katuvastaava
Turun kaupunki
Anu Nuora, viheralueet
Antti Aalto, katualueet
Pihahaltiatar Oy
Katja Virtanen
SW-yhtymä Oy
Jarkko Löytti

Projektinjohtaja on sitoutunut projektiin 50 %,
viher- ja katuvastaava 100 % työpanoksella.
Perustuotteista vähintään 50 % pitää suorittaa
omana työnä (Desentti).

”Taloudellinen menestys seuraa vasta kun muut
asiat on tehty oikein. Tärkeitä lähtökohtia ovat
muun muassa asiakkaista ja työntekijöistä
huolehtiminen, lisäarvon tuottaminen, hyvä
johtajuus sekä intohimo ja palo omaan
tekemiseen”

Avaintulosalueet ja
mittarit

Tilaajan tavoitteet, avaintulosalueet ja mittarit
TILAAJAN TAVOITE

MITÄ TARKOITTAA

Viihtyisä ja monimuotoinen
elinympäristö
(pitkän aikavälin toimet)

•

AVAINTULOSALUE

MITTARI

Viheralueiden
monimuotoisuudesta
huolehtiminen

•

•

Huolehditaan viheralueiden monimuotoisuudesta (kaupunkipuulaji-,
vieraslajilinjaus, historialliset puistot)
Huolehditaan katualueiden, torien ja aukioiden rakenteellisesta kunnosta ja
siisteydestä

Toteutuneiden toimenpiteiden määrä/vuosi (yhteinen mittari avaintulosalue
Toimiva, terveellinen ja turvallinen kaupunki kanssa)

