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JARDno-2021-2337
Puhdistamolietteen jatkokäsittelypalvelun hankinta
Hankinnan kohteena on Keravan ja Järvenpään kaupunkien puhdistamolietteen
jatkokäsittelypalvelu. Hankinta on kilpailutettu yhteishankintana Järvenpään
vesiliikelaitos (Järvenpään Vesi) ja Keravan kaupunkitekniikan toimiala. Molemmat
hankinnan tilaavat osapuolet tekevät omalta osaltaan omat hankintapäätökset ja
erilliset jatkokäsittelyä koskevat sopimukset valitun palveluntuottajan kanssa.
Keravan ja Järvenpään kaupunkien jätevedet käsitellään HSY:n Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolla Helsingissä. Keravan ja Järvenpään kaupungeilla on
vastaanottovelvollisuus omaan osuuteensa puhdistamolla syntyvästä mädätetystä ja
kuivatusta jätevesilietteestä.
Hankinnan kohteena on kokonaispalvelu, jossa palvelun tarjoaja vastaa koko
palveluketjusta. Palvelun tarjoaja vastaanottaa ja kuormaa lietteen Helsingin
Viikinmäen puhdistamolla, kuljettaa sen jatkokäsittelypaikkaan, suorittaa lietteen
käsittelyn ja loppusijoittaa tuotteen. Vuosittain käsiteltävän lietteen määrä on Keravan
ja Järvenpään osalta kullakin noin 2 400 tonnia eli yhteensä noin 4 800 tonnia. Lietteen
määräarvio ei sido tilaajaa. Lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 30 %. Tilaaja ei ota
vastaan käsiteltyä lietettä.
Sopimuskausi on kolme (3) vuotta alkaen 1.1.2022. Tilaaja varaa oikeuden yhden (1)
vuoden mittaiseen optiokauteen. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa
sopimusta alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää Tilaaja. Päätös option
käytöstä tehdään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä,
mutta viimeistään kolme kuukautta ennen optiovuoden alkua.
Hankintamenettely
Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin
13.10.2021 EU- kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus Hilma-julkaisujärjestelmässä
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (EU-hankintailmoitukset, erityisalat
Tarjouspyyntö 3159) Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Tarjouspalvelu.fi-
toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi-
toimittajaportaalin kautta.
Määräaikaan 16.11.2021 klo 12.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät
seuraavat tarjoajat:
Envor Group Oy
Humuspehtoori Oy
Kekkilä Oy
LABIO Oy
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.
Tarjouksien avaus
Määräaikaan 16.11.2021 klo 12.00 mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjoukset
avattiin Teams-palaverissa 18.11.2021. Saapuneiden tarjousten todettiin täyttävän
tarjouspyynnön kelpoisuusehdot sekä olevan tarjouspyynnön mukaisia, joten ne
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voitiin ottaa mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten avauksesta on erillinen
avauspöytäkirja.
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa
vaiheessa:
1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu
Tarjoajan soveltuvuus
Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan
on toimitettava tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai
selvitykset. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajilta vaaditun soveltuvuuden.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuustarkistus tehtiin sekä tarjouspyynnön
muotoseikkojen, että tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten täyttymisen
osalta. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin tarjouspyynnön mukaisiksi.
Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu
Tarjoushinnat muodostuivat seuraavasti (alv. 0%):
Envor Group Oy
Kuljetus
• 10,90 € / tonni
Lietteen käsittely
• 44,00 € / tonni
Kuljetus ja käsittely yhteensä
• 54,90 € / tonni
Humuspehtoori Oy
Kuljetus
• 11,28 € / tonni
Lietteen käsittely
• 60,00 € / tonni
Kuljetus ja lietteenkäsittely yhteensä
• 71,28 € / tonni
LABIO Oy
Kuljetus
• liikesalaisuus
Lietteen käsittely
• liikesalaisuus
Kuljetus ja lietteenkäsittely yhteensä
• 74,00 € / tonni
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Kekkilä Oy
Kuljetus
• 5,50 € / tonni
Lietteen käsittely
• 40,00 € / tonni
Kuljetus ja lietteen käsittely yhteensä
• 45,50 € / tonni
Palvelun tuottajan valinta perustuu halvimpaan kokonaishintaan. Halvin hinta on
kokonaistaloudellisesti edullisin. Palvelulle asetettu laatu on otettu huomioon
hankintayksikön asettamissa tarjoajaa koskevissa tiukissa ehdoissa ja kriteereissä,
joiden alittamista ei sallita. Tarjousvertailun mukaan halvin kokonaishinta
puhdistamolietteen kuljetukselle ja sen käsittelylle on Kekkilä Oy:llä.
Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvo sopimuskaudella 1.1.2022 - 31.12.2024 on noin 327 600 euroa (alv
0%).
Mikäli mahdollinen yhden vuoden optiokausi huomioidaan mukaan, on hinta-
arvio 436 800 € (alv 0%).
Selonottoneuvottelut:
Kekkilä Oy:n kanssa käytiin selonottoneuvottelu 26.112021, jossa käytiin yhdessä läpi
ja tarkastettiin tarjouspyyntöasiakirjat ja jätetty tarjous sekä sopimusluonnos.
Selonottoneuvottelulla varmistettiin, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat tulleet oikein
ymmärretyiksi ja että tarjouspyynnön ja tarjouksen välillä ei ole ristiriitoja.
Liitteet:
Tarjouspyyntö
Kysymykset ja vastaukset
Tarjousten avauspöytäkirja
Vertailutaulukko
Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 45 Liikelaitoksen johtaja (toimitusjohtaja)
Toimivalta perustuu hankinnat ja urakat Järvenpään kaupungin kohdassa 2 8 §
määritellyn toimivallan mukaisesti. Käyttötalousosan puitesopimusten
vuosihankintojen ja useampivuotisten ostopalvelusopimuksien ratkaisuvaltaraja on
toimitusjohtajalla alle 500 000 € hankinnoissa.
Päätös
Päätän valita Järvenpään vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) puhdistamolietteen
jatkokäsittelyn palveluntuottajaksi halvimman tarjouksen jättäneen Kekkilä Oy:n,
kokonaishintaan 45,40 €/tonni (alv. 0%) sopimuskaudelle, joka on pituudeltaan kolme
(3) vuotta. Sopimuskausi koskee vuosia 2022 -2024.

Järvenpää
Toimitusjohtaja
kunnallisasia

Ote viranhaltijapäätöksestä 4 (9)
08.12.2021
§9

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kekkilä Oy:n tarjouksen kokonaishinta muodostuu seuraavasti:
Kuljetus: 5,50 € / tonni
Lietteen käsittely: 40,00 € / tonni
Kuljetus ja lietteen käsittely yhteensä 45,50 € / tonni
Puhdistamolietteen jatkokäsittelyn määräksi on arvioitu n. 2400 tonnia
vuodessa. Järvenpään Vesi ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden
aikana.
Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimus sitoo Järvenpään vesiliikelaitosta vasta, kun molemmat
osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää
Tilaaja. Päätös option käytöstä tehdään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen
sopimuksen tekemisestä, mutta viimeistään kolme kuukautta ennen optiovuoden
alkua.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet
Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 8.12.2021 alkaen
Järvenpää
08.12.2021

Ari Kaunisto
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 8.12.2021
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Oikaisuvaatimus
§9
Oikaisuvaatimusohje
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asian osainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
1. OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho jota asia koskee.
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on toimitettava
Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen
esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin.
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Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen esittäjän nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen avustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa. Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.
2. VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella
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markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatii joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan laskemisen ajankodasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintokäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitutuksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puh. 029 5643 300
Fax 029 5643 314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen
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