
Kaivojen ja viemärien tyhjennykset, avaukset sekä huuhtelut - 

perustelumuistio 

 

HKL järjesti tarjouskilpailun (18H21) kaivojen ja viemärien tyhjennyksistä, 

avauksista sekä huuhteluista. 

 

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä, 

sillä hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain 

(1398/2016) mukaisen palveluiden EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta 

ilmoitettiin julkisesti 29.6.2021 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi.  

 

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus jättää tarjous sähköisesti, 

rajoituksetta ja maksutta, ladattavien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. 

Tarjouksessa tuli ilmoittaa kaivojen ja viemärien aukaisujen tuntihinnat sekä 

hinnat käytettävälle kalustolle. 

 

Tarjousten jätön määräaika oli 30.7.2021 klo 12:00. Tarjouskilpailun 

ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan 

painoarvo oli 70% ja laadun 30%.  

 

Määräaikaan 30.7.2021 klo 12:00 mennessä saapui neljä (4) tarjousta, jotka 

jättivät seuraavat tarjoajat: 

- Delete Finland Oy (1075521-2) 

- Eerola-Yhtiöt Oy (1885536-5) 

- Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy (3086996-2) 

- Vesi-Masa Oy (0970663-2) 

 

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa: 

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

3. Tarjousten vertailu 

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan 

edellytykset suoriutua HKL:n ja Länsimetron kiinteistöissä sijaitsevien 

erilaisten kaivojen tyhjennyksistä ja viemärien aukaisusta tarjouspyynnössä 

esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä 

määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka ostettavalle palvelulle oli 

asetettu.  

 

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja 

tarjouksille asetetut vaatimukset. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjoajien 

soveltuvuudelle määritellyt vähimmäisvaatimukset.  

 

Hankintayksikkö totesi, että kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön 

mukaisia ja vertailu suoritettiin kaikkien saapuneiden tarjousten kesken.  



 

Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä: 

1. Hinta 70 % 
 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n 

keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. 

 Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet 
(70 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 70 
pistettä.  

 

2. Laatu 30 % 

 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta. 

 Laatutekijät olivat (suluissa maksimi pistemäärät laatutekijöiden 
osalta): 
 

I. Vastuullisen työnjohtajan työkokemus (15 pistettä) 
II. Vastuullisen työnjohtajan referenssihankkeet (60 

pistettä) 
 

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen 
selvitysten perusteella. 

 Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten 
vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat 
laatupisteet saanut yritys sai 30 laatupistettä, muut saivat 
(yrityksen pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 30 pistettä.  

 

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. 

Puitesopimustoimittajiksi valittiin kolme (3) korkeimmat yhteispistemäärän 

saanutta toimittajaa. 

 

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen: 

 

Yritys Yhteispisteet 
1. Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy 100 
2. Eerola-Yhtiöt Oy 95,96 
3. Vesi-Masa Oy 91,94 
4. Delete Finland Oy 65,65 

 

 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Hurrikaanit 

Ympäristöhuolto Oy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Päätösesitys 

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) 

tekemään puitesopimukset kaivojen ja viemärien tyhjennysten, avausten sekä 

huuhteluiden tehtävistä hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin 

kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa: 

- Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy 

- Eerola-Yhtiöt Oy 

- Vesi-Masa Oy 

 

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.10.2021 – 30.9.2025, jossa on 

optiomahdollisuus yhdelle (1) kaudelle siten, että optiokausi voidaan lunastaa 

erillisillä päätöksillä. Kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten 

perusteella varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokausilta ovat yhteensä 

enintään 1.200.000,00 euroa (alv 0 %).  Lisäksi liikenneliikelaitoksen 

johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokauden 

käyttöönotosta. 

 
 
 
 

 

 


