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Pakilan alueurakan perustietoja
 Toteutetaan 5-vuotisena palveluallianssisopimuksena
 Kehitysvaihe ennen toteutusta noin 4 kk
 Toteutusvaihe 5 vuotta

 Kustannusarvio 5 vuodelle 7,0 M€
 Kadut 59 %, puistot 24 %, kunnossapito 17 %

Pakilan alueurakan sisältämät
ylläpitotyöt
 Hoito

 Kunnossapito

 Talvihoito

 Rakenteiden kunnossapito

 Puhtaanapito

 Varusteiden ja kalusteiden
kunnossapito

 Rakenteiden hoito
 Varusteiden ja kalusteiden
hoito

 Kasvillisuuden kunnossapito

 Kasvillisuuden hoito

 Alueen erityispiirteitä
 Katuja 115 km, kevyen liikenteen väyliä 103 km, puistoja 55 ha

 Avoimien alueiden ylläpito

 Alue pääosin omakotivaltaista asuinaluetta
 Alueella sijaitsee kouluja, päiväkoteja, sairaala
 Vilkas joukkoliikenne pääreiteillä

Toimintatapa Allianssissa
Keskustelemme avoimesti ja
rehellisesti sekä kuuntelemme ja
kunnioitamme toisiamme
Rohkaisemme ja kannustamme
toisiamme innovatiiviseen
toimintaan.

Ratkaisemme erimielisyydet
viivyttelemättä ja toisiamme
painostamatta.
Olemme syyttelemättä toisiamme
tai muita osapuolia.

Allianssin perusidea
Yhteinen
organisaatio

• Tilaaja ja palvelutoimittaja
muodostavat yhteisen
Allianssiorganisaation ja
toteuttavat alueurakan yhdessä

Open book –
toiminta

• Kaikki allianssin toteuttamiseen
liittyvä taloustieto ja
maksuliikenne on avointa

Kaupallinen
malli

• Sovitaan yhteisesti, miten
alueurakan riskit ja hyödyt jaetaan
allianssikumppanien kesken
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Yhteinen organisaatio

Toiminta allianssin aikana
 Urakka-aika on jaettu viiteen toimintakauteen
 Tilaaja on asettanut koko sopimuskautta koskevat
tavoitteet, joihin toimintakautta koskevat tavoitteet
perustuvat
 Jokaiselle toimintakaudelle laaditaan sitä koskevat
tavoitteet:
 Avaintulosaluekohtaiset tavoitteet
 Tavoitekustannus
 Toteutussuunnitelma

• Tavoitekustannus
• Tavoitteet

1.vuosi

Tilaajan asettamat tavoitteet koko
sopimuskaudelle
Laatutaso

Tuottavuus

Kehittäminen

Alueen asukkaiden
tyytyväisyys ylläpidon
laatuun kasvaa
sopimuskauden aikana

Ylläpidon laatu ei laske,
vaikka määrärahat eivät
kasva kustannusten nousua
vastaavasti

Ylläpidon menetelmiä,
toimintatapoja ja tekniikoita
kehitetään

2.vuosi
• Tavoitekustannus
• Tavoitteet

• Tavoitekustannus
• Tavoitteet

3.vuosi

…

Kaupallinen malli
Palkkio
• Projektikate
• Pääkonttorin
urakkaan
jyvittämät
yleiskustannukset

Korvattavat
kustannukset
• Johto- ja
hallintokustannukset
• Työkustannukset
(omat tai
aliurakoitsijan)
• Hankinnat

Kannustinjärjestelmä
• Tavoitekustannuksen
alituksen / ylityksen
jakoperusteet
• Bonuspooli
• Järkyttävä tapahtuma

 Allianssi määrittelee jokaisella vuodelle
tavoitekustannuksen, johon se pyrkii vuoden aikana
 Kirjanpito toimii open book – periaatteella
 Bonuspoolista on mahdollista saada bonusta/sanktiota
riippuen siitä, miten hyvin on toteuttanut vuodelle asetetut
tavoitteet
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Riskien ja hyötyjen jakaminen kaupallisen
mallin mukaisesti
Tavoitekustannuksen
alitus %

Tilaajan
osuus

Palvelutoimittajan
osuus

Bonuspoolin
osuus

alle 5 %

60 %

40 %

-

yli 5 %

40 %

20 %

30 %

Tavoitekustannuksen
ylitys

Tilaajan
osuus

Palkkion ylittävä

Talvihoidon riskien jakaminen
 Lumenkuljetus on suurin yksittäinen talvihoidon riski
 Tilaaja ottaa suurimman riskin
 Tavoitekustannukseen sidotaan tietty määrä lumen kuljetusta
 Ylittävän määrän kustannukset korvataan (tavoitekustannuksen
nosto)

Palvelutoimittajan
osuus

60 %

40 %

100 %

-

Tarjouksen arviointikriteerit

Kilpailutusprosessi
Hankintailmoitus
7.10.2013

Osallistumisilmoitus

Alustava
tarjouspyyntö

Kehitysvaihe
toukokuu syyskuu

Tarjoukset

Neuvottelut
(2 kpl)

Toteutusvaihe
1.10.2014 –
30.9.2019
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Kokemukset Pakilan urakasta
• Yhteistyö palvelutoimittajan kanssa
alkanut jo neuvotteluissa

Neuvottelumenettely • Tarjoukset laadukkaampia kuin

Kiitos!

aiemmin

Kilpailutusprosessi

Uusi urakkamuoto

• Tilaajalta vaaditaan suurempaa
sitoutumista
• Ensimmäisellä kerralla raskas
prosessi

Lisätietoja:
anna.keskinen@hel.fi

• Tavoitteet pitää olla selkeänä
mielessä
• Uusi tapa toimia – koko ajan opitaan
uutta!
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