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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



Kustannukset

Tilaajan budjetti / vuosi:

• Perustuotteet (hoito) 2 700 000 €

• Erillistuotteet (korjaukset) 500 000 e

• Pienet korvausinvestointityöt 150 000 €

• Tilaajan bonuspooli 137 500 €

• Tilaajan riskivaraus 180 000 €

• Tilaajan tavoitebudjetti (8 v) noin 33 M€



TAVOITE MITÄ TARKOITTAA

Viihtyisä ja 

monimuotoinen 

elinympäristö 

(pitkän aikavälin toimet)

• Huolehditaan viheralueiden monimuotoisuudesta (kaupunkipuulaji-, 

vieraslajilinjaus, historialliset puistot)

• Huolehditaan katualueiden, torien ja aukioiden rakenteellisesta kunnosta 

ja siisteydestä

Toimiva, terveellinen ja 

siisti kaupunki (lyhyen 

aikavälin toimet)

• 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

• Asukas- ja asiakastyytyväisyys kasvaa sopimuskauden aikana

• Tiedotetaan jatkuvasti asukkaita ja asiakkaita

• Pidetään julkisuuskuva positiivisena, hyödynnetään sosiaalista mediaa

Tilaajan tavoitteet 



TAVOITE MITÄ TARKOITTAA

Avoin yhteistyö • 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

Talous • 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 TAVOITE MITÄ TARKOITTAA

Asukas- ja 

asiakastyytyväisyys

• Asukas- ja asiakastyytyväisyys kasvaa sopimuskauden aikana

• Tiedotetaan jatkuvasti asukkaita ja asiakkaita

• Pidetään julkisuuskuva positiivisena, hyödynnetään sosiaalista mediaa

AVAINTULOSALUE MITTARI

Onnistunut sidosryhmätyö

Asukastyytyväisyyden 

parantaminen

Positiivinen julkisuuskuva

• Asiakastyytyväisyys

• Asukastyytyväisyys

• Positiivisen median määrä

Esimerkki 



• Palveluntuottajan tulee tehdä omana työnään vähintään 50 % (TAK perus)

• Avainhenkilöiden tulee sitouttaa työaikaansa alueurakkaan vähintään:

– Projektinjohto 50 % 

– Katuvastaava 100 %

– Vihervastaava 100 %

Hankinnan soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset

• Tilaaja on varannut erillisen Bonuspoolin Aliurakoitsija käytettäväksi Allianssin tekemien 

alihankintasopimuksien kannustinjärjestelmiin.

Kaupallinen malli





Keskustan palveluallianssin ydintiimi

Destia Oy

Mikko Kuusisto, projektinjohtaja

Pekka Salo, katuvastaava

Desentti
Entti Oy

Anne Hanhiniemi, vihervastaava

Turun kaupunki

Anu Nuora, viheralueet

Antti Aalto, katualueet

Pyökkipeikko Oy

Tomi Kivikorpi

Pihahaltiatar Oy

Katja Virtanen

SW-yhtymä Oy

Jarkko Löytti



▪ Varmistaa Keskustan alueurakka -allianssin tavoitteiden 
toteuttaminen sovitussa tavoitekustannuksessa.

▪ Saada urakoitsijat tietoiseksi hankkeen sisällöstä ja ymmärtämään 
allianssin toimintamalli ja tavoitteet.

▪ Sitouttaa urakoitsijat ja niiden hankkeessa työskentelevät työntekijät 
tilaajan tavoitteisiin, allianssin avaintulosalueisiin.

▪ Saada urakoitsijan ja sen työntekijöiden kokemus- ja kustannustieto 
sekä innovointi- ja työnsuunnittelutaito 
▪ kehittämään työprosesseja asiakkaille paremmin arvoa tuottaviksi 

ja/tai teknisen hinnan ja riksivarauksen pienentämiseksi.
▪ poistamaan hukkaa ja parantamaan jatkuvasti 

tuotantosuunnitelmaa.  

▪ Sopia yhdessä urakointia koskeva sopimus ja kaupallinen malli, jotka 
edistävät aliurakan laadulle ja kustannuksille asetettuja tavoitteita. 

▪ Löytää pitkäaikaisia tuotantokumppaneita

Integroinnin tavoitteet


