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§ 17
Palvelukeskus Helsinki, Teolliset elintarvikkeet hankinta

HEL 2021-009694 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti teollisten elintarvikkeiden 
hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

 - hyväksyä teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueen 1 Pakka-
lan tuotannon käyttämät teolliset elintarvikkeet toimittajiksi ajalle 
01.07.2022 - 30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vertailu-
taulukon mukaisiin positioihin seuraavat toimittajat: Apetit Ruoka Oy 
(0971095-7), Brännskata Fiskare Ab (0812423-5), Lihel Solina Oy 
(0689418-0), Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (2257380-3), Suo-
men Iglu Oy (2012520-6), Valio Oy (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnio 
(2557856-2) ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä alle-
kirjoittamaan tätä asiaa koskevat sopimukset, koska Apetit Ruoka Oy:n 
(0971095-7), Brännskata Fiskare Ab:n (0812423-5), Lihel Solina Oy:n 
(0689418-0), Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kallen (2257380-3), Valio 
Oy:n (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjoukset ovat tar-
jousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudelli-
sesti edullisimmat. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6), Vaissi 
Oy:n (1875526-8) ja Snellman Kokkikartano Oy:n (1554059) osa-
alueelle 1 jättämät tarjoukset, koska Snellman Kokkikartano Oy 
(1554059-5) ja Vaissi Oy (1875526-8) eivät täytä tarjoajille asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia eikä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous täytä 
tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. 

Hankinnan osa-alueen 1 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti,

 - hyväksyä Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjouksen teollisten elin-
tarvikkeiden hankinnan osa-alueen 2 Teollisten elintarvikkeiden koko-
naiset myyntierät kouluille ja päiväkodeille toimittajaksi 01.07.2022 - 
30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitus-
johtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan 
sopimuksen, koska Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjous on tarjous-
vertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti 
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edullisin. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjouksen 
teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueelle 2 Teollisten elintar-
vikkeiden kokonaiset myyntierät kouluille ja päiväkodeille, koska Euro-
East Oy:n (1034816-6) tarjous ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuk-
sia. 

Hankinnan osa-alueen 2 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti,

 - hyväksyä Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjouksen teollisten elin-
tarvikkeiden hankinnan osa-alueen 3 Teollisten elintarvikkeiden koko-
naiset ja puretut myyntierät kouluille ja päiväkodeille toimittajaksi 
01.07.2022 - 30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oi-
keuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä 
asiaa koskevan sopimuksen, koska Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tar-
jous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonais-
taloudellisesti edullisin. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjouksen 
teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueelle 3 Teollisten elintar-
vikkeiden kokonaiset ja puretut myyntierät kouluille ja päiväkodeille, 
koska Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous ei täytä tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia. 

Hankinnan osa-alueen 3 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti, 

 - hyväksyä voittajan Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjouksen teollis-
ten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueen 4 Teolliset elintarvikkeet hoi-
toalan toimipaikoille ja Pakkalan tuotannolle toimittajaksi 01.07.2022 - 
30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitus-
johtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan 
sopimuksen, koska Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjous on tarjous-
vertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti 
edullisin. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6) ja Vaissi 
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Oy:n (1875526-8) tarjoukset teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-
alueelle 4 Teolliset elintarvikkeet hoitoalan toimipaikoille ja Pakkalan 
tuotannolle, koska Euro-East Oy:n (1034816-6) ja Vaissi Oy:n 
(1875526-8) tarjoukset eivät täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. 

Hankinnan osa-alueen 4 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti,

 - hyväksyä Kalaset Oy:n (0693470-1) tarjouksen teollisten elintarvik-
keiden hankinnan osa-alueen 5 Kalaraaka-aineet hoitoalan toimipaikoil-
le ja Pakkalan tuotannolle toimittajaksi 01.07.2022 - 30.09.2024, koska 
Kalaset Oy (0693470-1) oli ainoa tarjoaja ja oikeuttaa toimitusjohtajan 
tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopi-
muksen,

 - hyväksyä Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjouksen teollisten elintar-
vikkeiden hankinnan osa-alueen 6 Suodatinkahvit hoitoalan toimipai-
koille ja Pakkalan tuotannolle toimittajaksi 01.07.2022 - 30.09.2024, 
koska Meira Nova Oy (0697627-4) oli ainoa tarjoaja ja oikeuttaa toimi-
tusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koske-
van sopimuksen,

 - että hankintasopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen 
toistaiseksi voimassaolevina niin, että tästä päätti Helsingin kaupungin 
palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määrää-
mänsä,

 - että toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettä-
vään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa. 

Lisäksi johtokunta merkitsee tiedoksi, 

 - että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin 
erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien 
hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E-
palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, 
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tar-
joaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoi-
tuksen tiedoksi

 - että tarjouspyynnössä esitetyt tuotenimikkeet, tuotenimikkeiden lu-
kumäärät ja tuotteiden toimituspaikat ovat tilaajan esittämiä arvioita nel-
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jälle (4) vuodelle ja toimivat ainoastaan tarjouksen tekemisen tukena. 
Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin. Mikäli tuotteiden tilausmää-
rät tai toimituspaikkojen määrät nousevat tai laskevat sopimuskauden 
aikana, ei sillä ole vaikutusta tarjoajan tarjouksessaan antamaan hin-
noitteluun. Lisäksi tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus, mikäli tilaajan 
toiminta päättyy tai sopimuksen mukainen hankinta käy tilaajalle tar-
peettomaksi.

 - että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 38 000 
000 euroa neljän vuoden ajalta eriteltynä vertailutaulukon mukaisin 
hankinnan osa-alueiden arvoin. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 25517

saara.ojanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2021-009694 Teolliset elintarvikkeet Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on palvelukeskusliikelaitoksen omassa toiminnas-
saan tarvitsema ja päätösehdotuksessa tarkemmin mainittu teollisten 
elintarvikkeiden hankinta. Hankinnalla on haettu sopimustoimittajia toi-
mittamaan teollisia elintarvikkeita Pakkalan tuotantolaitoksen, koulujen, 
päiväkotien ja hoitoalan laitosten käyttöön edellisten hankintasopimus-
ten päättyessä.  

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 27.12.2021 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 28.2.2022 klo 9.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:
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Hankinnan osa-alue 1: Pakkalan tuotannon käyttämät teolliset elintar-
vikkeet:
Apetit Ruoka Oy (Y-tunnus: 0971095-7)
Brännskata Fiskare Ab (Y-tunnus: 0812423-5)
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)
Snellmanin Kokkikartano Oy (Y-tunnus: 1554059-5)
Suomen Iglu Oy (Y-tunnus: 2012520-6)
Lihel Solina Oy (Y-tunnus: 0689418-0)
Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (Y-tunnus: 2257380-3)
Vaissi Oy (Y-tunnus: 1875526-8)
Valio Oy (Y-tunnus: 0116297-6)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)
                                                    
Hankinnan osa-alue 2: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset myyntie-
rät kouluille ja päiväkodeille: 
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)
Kesko Oyj Kespro (Y-tunnus: 0109862-8)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 3: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset ja puretut 
myyntierät kouluille ja päiväkodeille: 
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)         
Kanta-Hämeen tuoretuote (Y-tunnus: 2242653-9)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 4: Teolliset elintarvikkeet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle:                                       
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)
Kesko Oyj Kespro (Y-tunnus: 0109862-8)
Meira Nova Oy (Y-tunnus 0697627-4)
Vaissi Oy (Y-tunnus: 1875526-8)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 5: Kalaraaka-aineet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle:                                             
Kalaset Oy (Y-tunnus: 0693470-1)

Hankinnan osa-alue 6, Suodatinkahvit hoitoalan toimipaikoille ja Pakka-
lan tuotannolle:
Meira Nova Oy (Y-tunnus: 0697627-4)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaati-
mukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.
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Osa-alueella 1 Apetit Ruoka Oy (0971095-7), Brännskata Fiskare Ab 
(0812423-5), Euro-East Oy (1034816-6), Lihel Solina Oy (0689418-0), 
Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (2257380-3), Suomen Iglu Oy 
(2012520-6), Valio Oy (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnio (2557856-2) 
ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tar-
joajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Snellman Kokkikartano 
Oy (1554059-5) ja Vaissi Oy (1875526-8) eivät toimittaneet vaadittuja 
selvityksiä tarjouspyynnön mukaisesti eivätkä tarjoajat näin ollen täytä 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Snellman Kokkikartano Oy:n 
(1554059-5) ja Vaissi Oy:n (1875526-8) tarjoukset hylätään tarjous-
pyynnön vastaisena. 

Osa-alueella 2 Kesko Oyj Kespro (0109862-8), Euro-East Oy 
(1034816-6) ja Wihuri Oy Aarnio (2557856-2) ovat toimittaneet vaaditut 
selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vä-
himmäisvaatimukset.

Osa-alueella 3 Euro-East Oy (1034816-6), Kanta-Hämeen tuoretuote 
Oy:n (2242653-9) ja Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) ovat toimittaneet 
vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät ase-
tetut vähimmäisvaatimukset.

Osa-alueella 4 Euro-East Oy (1034816-6), Kesko Oyj Kespro 
(0109862-8), Meira Nova Oy (0697627-4) ja Wihuri Oy Aarnio 
(2557856-2) ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mu-
kaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Osa-
alueella 4 Vaissi Oy (1875526-8) ei toimittanut vaadittuja selvityksiä tar-
jouspyynnön mukaisesti eikä tarjoaja näin ollen täytä asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia. Vaissi Oy:n (1875526-8) tarjous hylätään tarjous-
pyynnön vastaisena.

Osa-alueella 5 Kalaset Oy:n (0693470-1) on toimittanut vaaditut selvi-
tykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajaa täyttää asetetut vähim-
mäisvaatimukset.

Osa-alueella 6 Meira Nova Oy:n (0697627-4) on toimittanut vaaditut 
selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajaa täyttää asetetut vä-
himmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjot-
tavalle hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. 

Osa-alueella 1 Apetit Ruoka Oy:n (0971095-7), Brännskata Fiskare 
Ab:n (0812423-5), Snellmanin Kokkikartano Oy:n (1554059-5), Suo-
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men Iglu Oy:n (2012520-6), Lihel Solina Oy:n (0689418-0), Maatalous-
yhtymä Lausti Ville ja Kallen (2257380-3), Vaissi Oy:n (1875526-8), Va-
lio Oy:n (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnio:n (2557856-2) tarjoukset ovat 
olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukai-
selle hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Euro-East 
Oy:n (1034816-6) tarjous tarjouspyynnön osa-alueen 1 positioon 75 
täysmehu, annospakkaus, makeuttamaton, omena ei ole vastannut tar-
jouspyynnössä tarjoukselle esitettyjä vaatimuksia pakkausvaatimusten 
osalta ja tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Osa-alueella 2 Kesko Oyj Kespro (0109862-8) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia 
tuotteita: positio 58 Jogurtinkaltainen soijavalmiste, marja tai hedelmä 
(pyydetty yhtä makua, tarjottu kahta eri makua), positio 75 Sämpylä 2 
(pyydetty kypsää, tuote paistettava), positio 299 Marjasose (sisältää 
kahta eri marjaa), positio 321 Salaatinkastikepullo tomaattinen (tuote ei 
vastaa vaatimuksia). Wihuri Oy Aarnio (2557856-2) tarjous on ollut tar-
jouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle han-
kinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seu-
raavia tuotteita: positio 56 Jogurtinkaltainen kauravalmiste maustama-
ton (tuotteen pakkauskoko liian suuri), positio 89 Viipaloitu vuokaleipä 
vaalea (tuotteen yksikköpakkauksen koko liian pieni), positio 149 Man-
nasuurimo vk (pyydetty mannasuurimoa, tarjottu maissisuurimoa), posi-
tio 161 Neljänviljanhiutale luomu sk säkki (pyydetty neljänviljanhiutalet-
ta, tarjottu vehnähiutaletta), positio 299 Marjasose (sisältää kahta mar-
jaa), positio 339 Kahvijauhe hieno jauhatus (tuote ei täytä vastuulli-
suusvaatimusta), positio 341 Kahvijauhe puolikarkea jauhatus (tuote ei 
täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 343 Kaakaojauhe tumma (tuote 
ei täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 344 Kaakaojuomajauhe annos 
(tuote ei täytä vastuullisuusvaatimusta) ja positio 404 Parsakaalinuppu 
pakaste (koko on liian suuri). Euro-East Oy (1034816-6) on jättänyt 441 
tyhjää riviä eikä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous ole näin ollen vas-
tannut tarjouspyynnössä sille esitettyjä vaatimuksia sallittujen tyhjien ri-
vien määrän osalta ja tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.  

Osa-alueella 3 Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy:n (2242653-9) tarjous on 
ollut tarjouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle 
hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta 
seuraavia tuotteita: positio 112 Jogurtinkaltainen kauravalmiste maus-
tamaton (pyydetty maustamatonta, tuote ei ole maustamaton), positio 
113 Jogurtinkaltainen kauravalmiste maustamaton (pyydetty mausta-
matonta, tuote ei ole maustamaton), positio 156 Hampurilaissämpylä, 
kypsä kaksiosainen (pyydetty hampurilaissämpylää, tuote on hot dog-
sämpylä), positio 177 Levykakku marja 1 maku (marjaa ei ole kuumen-
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nettu määritelmässä kuvatulla tavalla), positio 178 Levykakku marja 1 
maku (marjaa ei ole kuumennettu määritelmässä kuvatulla tavalla), po-
sitio 330 Minilasagnepala durumvehnäjauhosta, aaltoreunainen (tuote 
täysjyvä), positio 331 Minilasagnepala durumvehnäjauhosta, aaltoreu-
nainen (pyydetty ei täysjyvää, tuote täysjyvä), positio 349 Linssi kuivat-
tu punainen (pyydetty punaista, tuote vihreää), positio 350 Linssi kui-
vattu punainen (pyydetty punaista, tuote vihreää) ja positio 663 Falafel-
pyörykkä pakaste (tarjotut tuotteet eivät saa sisältää selleriä, tuote si-
sältää selleriä). Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia 
tuotteita: positio 160 Viipaloitu vuokaleipä vaalea (tuotteen yksikköpak-
kauksen koko liian pieni), positio 575 Tacokastike voimakas (sallittu 
suolapitoisuus ylittyy), positio 584 Kevytmajoneesi vk pakkaus (pyydet-
ty pelkkää majoneesia, tuote kurkkumajoneesi), positio 585 Kevytma-
joneesi vk pakkaus (pyydetty pelkkää majoneesia, tuote kurkkumajo-
neesi), positio 614 Kahvijauhe hieno jauhatus (tuote ei täytä vastuulli-
suusvaatimusta), positio 616 Kahvijauhe puolikarkea jauhatus (tuote ei 
täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 618 Kaakaojauhe tumma (tuote 
ei täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 619 Kaakaojauhe tumma (tuo-
te ei täytä vastuullisuusvaatimusta) ja positio 620 Kaakaojuomajauhe 
annos (tuote ei täytä vastuullisuusvaatimusta). Euro-East Oy (1034816-
6) on jättänyt 826 tyhjää riviä eikä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous 
ole näin ollen vastannut tarjouspyynnössä sille esitettyjä vaatimuksia 
sallittujen tyhjien rivien määrän osalta ja tarjous hylätään tarjouspyyn-
nön vastaisena.  

Osa-alueella 4 Kesko Oyj Kespron (0109862-8) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia 
tuotteita: positio 283 Kananmunamassa pastoroitu (sallittu suolamäärä 
ylittyy), positio 510 Mozzarellahelmi tuore tai pakaste (tuotteen pak-
kauskoko ei vastaa vaadittua). Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjous on 
ollut tarjouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle 
hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta 
seuraavia tuotteita: positio 302 Vaalea vuokaleipä, vaakaviipaloitu, pa-
kaste (tuote ei ole vaakaviipale), positio 305 Hampurilaissämpylä, kyp-
sä pakaste kaksiosainen (sisäpusseissa olevien sämpylöiden määrä 
ylittää sallitun), positio 404 Suikalejuurekset pakaste (sisältää juuriper-
siljaa). Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjous on ollut tarjouspyynnön 
mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan kohteelle 
asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: 
positio 31 Gluteeniton puhdas tattarihiutale (tuote saattaa sisältää jää-
miä muista viljoista), positio 58 Kuviopasta täysjyvä lasagnette luomu 
(tuote ei ole täysjyvä), positio 143 Säilykemetsäsienikuutio (tuotteen 
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pakkauskoko ei vastaa vaadittua), positio 272 Punainen thaicurrytahna 
säilyke (tuotteen annoskoko ei vastaa vaadittua), positio 287 Härkäpa-
puvalmiste sk pakkaus (tarjottu väärää tuotetta), positio 340 Kypsä 
pizzapohja pakaste (tuotteen mitoitus ei vastaa vaadittua), positio 438 
Kylmäsavustettu kirjolohifileeviipale pakaste (tuote täytä WWF:n kala-
luokitusta), positio 439 Graavisuolattu kirjolohifileeviipale pakaste (tuote 
täytä WWF:n kalaluokitusta), positio 510 Mozzarellahelmi tuore tai pa-
kaste (tuotteen pakkauskoko ei vastaa vaadittua), positio 541 Kääre-
torttu, unelmatorttu (tuote ei vastaa vaatimuksia), positio 563 Curry 
mausteseos (tuote ei vastaa vaadittua) ja positio 588 Suklaakonvehti 
(tuotteen pakkauskoko ei vastaa vaadittua). Euro-East Oy (1034816-6) 
on jättänyt 564 tyhjää riviä ja Vaissi Oy (1875526-8) 588 tyhjää riviä ei-
vätkä Euro-East Oy:n (1034816-6) ja Vaissi Oy:n (1875526-8) tarjouk-
set ole näin ollen vastanneet tarjouspyynnössä sille esitettyjä vaati-
muksia sallittujen tyhjien rivien määrän osalta ja tarjoukset hylätään tar-
jouspyynnön vastaisena.  

Osa-alueella 5 Kalaset Oy:n (0693470-1) tarjous on ollut tarjouspyyn-
nön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan koh-
teelle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Osa-alueella 6 Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin kokonaishankinta-
hinnan perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaa-
jan arvioimien tilausmäärien perusteella. Hankinnan osa-alueella 1, 
Pakkalan tuotannon käyttämät teolliset elintarvikkeet tarjoukset vertail-
tiin tuoterivikohtaisesti, muilla hankinnan osa-alueilla tarjoukset vertail-
tiin hyväksyttyjen tuoterivien kokonaishintojen summana. 

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoukset ovat tehneet seuraavat 
tarjoajat:

Hankinnan osa-alue 1: Pakkalan tuotannon käyttämät teolliset elintar-
vikkeet: 
Apetit Ruoka Oy (Y-tunnus: 0971095-7)
Brännskata Fiskare Ab (Y-tunnus: 0812423-5)
Suomen Iglu Oy (Y-tunnus: 2012520-6)
Lihel Solina Oy (Y-tunnus: 0689418-0)
Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (Y-tunnus: 2257380-3)
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Valio Oy (Y-tunnus: 0116297-6)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)
                                                    
Hankinnan osa-alue 2: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset myyntie-
rät kouluille ja päiväkodeille: 
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 3: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset ja puretut 
myyntierät kouluille ja päiväkodeille: 
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 4: Teolliset elintarvikkeet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle: 
Meira Nova Oy (Y-tunnus: 0697627-4)
                                                    
Hankinnan osa-alue 5: Kalaraaka-aineet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle: 
Kalaset Oy (Y-tunnus 0693470-1)

Hankinnan osa-alue 6, Suodatinkahvit hoitoalan toimipaikoille ja Pakka-
lan tuotannolle: 
Meira Nova Oy (Y-tunnus 0697627-4)
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