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TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKERÄYKSEN BIO- JA PAKKAUSJÄTTEEN 

KULJETUSURAKOISTA ROVANIEMELLÄ 

 

1 HANKINNAN KOHDE 

Napapiirin Residuum Oy pyytää tarjoustanne bio- ja pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta 
kiinteistöiltä Rovaniemellä. Urakassa tarvittava kalusto:  

 takalastaava kalusto  

 nosturilaittein varustettu kalusto 

Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräilyvälineen tyhjennyskerta.  

2 2. SOPIMUSKAUSI 

Sopimusaika on 1.7.2023–31.08.2026 välisen ajan. Urakka-aikaa voidaan jatkaa yhdellä tai kahdella 
vuodella Tilaajan päätöksellä kolmen vuoden kuluessa Sopimuksen allekirjoittamisesta. Urakka 
päättyy ilman eri irtisanomista sopimusajan päättyessä.  

 

3 HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN 

Hankintamenettely on avoin. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus sähköisessä 
ilmoituskanavassa ”HILMA, julkiset hankinnat” osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. 

4 URAKKAMUOTO 

Urakkamuoto on yksikköhintaurakka. hankinta sisältää kolme (3) urakka-aluetta ja tarjoajan tulee 

jättää tarjous kaikkiin urakka-alueisiin. Urakka-alueet tyhjennyspisteineen on esitelty 

tarjouspyynnön liitteissä (Liitteet 5-8). Kaikki urakka-alueet sisältävät kolme (3) hintavyöhykettä 

(Liite 3). Urakoitsijat antavat tarjouslomakkeissa (Liite 2) yksikköhinnan hintavyöhykkeittäin.  

Urakoitsija jättää tarjouksen urakka-alueittain Napapiirin Residuum Oy:n antamien 

suoritemääräarvioiden mukaisesti. Tarjouslomakkeissa (Liite 2) esitetyt astioiden 

tyhjennyslukumäärät ovat arvioita. Urakka alkaa 1.7.2023 suoritemäärillä, joihin odotetaan 

ensimmäisen urakkavuoden jälkeen kasvua. Urakka-alueilla 1-3 pientalojen biojätteen 

erilliskeräysvelvoite tulee alkamaan kesken urakkakauden, heinäkuussa 2024. Tämän odotetaan 

kasvattavan tyhjennysmääriä kesken urakkakauden, kasvavat tyhjennysmäärät on huomioitu 

tarjouspyynnössä. Tarjousvertailu lasketaan sen tilanteen mukaan, jossa pientalojen biojätekeräys 

on alkanut. 

Suoritemääriin saattaa tulla lisäyksiä tai vähennyksiä urakan aikana. Tilaaja voi tehdä urakka-
alueeseen muutoksia urakka-alueiden reuna-alueilla sopimuskauden aikana tehostaakseen ja 
järkiperäistääkseen urakka-alueita ja urakka-alueiden reittien logistiikkaa. Lisäksi tilaaja voi siirtää 
urakka-alueella olevia osoitteita toiseen urakkaan, jos se on työturvallisuuden tai muun syyn takia 
tarkoituksenmukaista. Tarkempi urakkamuodon kuvaus löytyy urakkaohjelmasta. 

 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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4.1 Optio vapaaehtoisesta keräyksestä 

Jätehuoltomääräysten niin määrätessä, voi osaksi urakka-alueita tulla kiinteistöittäinen bio- ja 
pakkausjätteiden vapaaehtoinen keräys. Urakka-alueilla 1-3, joissa kerätään tämän palvelu-urakan 
mukaisia jätteitä, jätelain velvoiterajojen mukaisesti ja hyväksyttyjen palvelumäärittelyjen 
mukaisesti, voi Tilaaja tarjota keräyspalveluita myös velvoiterajan ulkopuolelle kuuluville 1-4 
huoneiston asuinkiinteistöille. Vapaaehtoinen keräys voi koskea pelkkiä bio- tai pakkausjätteitä tai 
molempia. Tällöin erilliskeräykseen on mahdollista liittyä myös urakka-alueittain 
tyhjennyskohteiden siirtymäreittien varrella, Tilaajan määrittelemillä keräysalueilla. 

Mikäli vapaaehtoisen keräyksen optio otetaan käyttöön, option kesto määräytyy siten, että se 
päättyy varsinaisen urakan päättyessä. 

 

4.2 Optio Pellon kunnan bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräyksestä 

Urakka-alueella 2 voi tilaaja ottaa käyttöön option Pellon keskustaajaman bio- ja pakkausjätteiden 
kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä. Keräysalue ja kohteet kartalla on esitetty tarjouspyynnön 
liitteessä 8. Tarjouspyynnössä annetaan omat yksikköhinnat Pellon erilliskeräykselle.  

Mikäli Pellon kunnan bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräyksestä otetaan optio käyttöön, option 
kesto määräytyy siten, että se päättyy varsinaisen urakan päättyessä. 

 

4.3 Optio erilliskeräyksestä hintavyöhykkeillä, joilla ei tiedossa olevia keräyskohteita 

Tarjouspyynnössä pyydetään yksikköhinnat €/kpl, alv 0 %  siten, että urakka-alueet on jaettu 
hintavyöhykkeisiin. Hintavyöhykkeellä 3 ei ole tiedossa olevia keräyskohteita urakka-alueilla 1-3, 
joten hintavyöhykkeen 3 erilliskeräys on sisällytetty tarjouspyyntöön optiona. Tarjouspyynnössä 
annetaan hintavyöhykkeelle omat yksikköhinnat. 

Urakka-alueella 3 ei ole tiedossa olevia tyhjennyskohteita hintavyöhykkeillä 2, joten hintavyöhyke 2 
on sisällytetty tarjouspyyntöön optiona. Mikäli optio erilliskeräyksestä hintavyöhykkeillä, joilla ei 
tiedossa olevia keräyskohteita, otetaan käyttöön, option kesto määräytyy siten, että se päättyy 
varsinaisen urakan päättyessä. 

 

5 TIEDOT TARJOAJASTA 

Tarjoajan on täydennettävä hankintailmoituksessa oleva ESPD-pyyntö. Tarjoajan on toimitettava 
tarjouksen liitteenä kopio liikenneluvasta ja ote jätelain mukaisesta toiminnan ilmoittamisesta 
jätetiedostoon koskien jätteen ammattimaista kuljettamista. Tarjoajan tulee antaa myös selvitys 
henkilökunnasta ja heidän koulutuksestaan sekä ammattitaidosta.  

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 

 todistus, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu 
johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko 
viimeisimmät tilinpäätöstiedot toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle 
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 selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen 
antama selvitys verovelan määrästä 

 todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

Selvitykset voi toimittaa myös muulla luotettavalla tavalla kuin kaupparekisteriotteella esimerkiksi 
Luotettava Kumppani -raportilla tai rala-todistuksella. Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki 
pyydetyt selvitykset, jotta tarjous voidaan katsoa soveltuvaksi ja hyväksytyksi vertailuun. 

Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia, ellei niiden voimassaoloaikaa ole 
ilmoitettu selvityksessä erikseen selvityksen toimittajan taholta. 

5.1 Kuljetuskalusto 

Urakoitsijan on varmistettava, että hänen käyttämänsä kalusto soveltuu urakka-alueiden 
keräyskohteisiin ja purkupisteeseen käytettäväksi ja tämä on erityisesti huomioitava 
pakkausjätteen osalta, sillä tilaaja ei hallinnoi pakkausjätteen terminaaleja.  

Kuljetustekniikan tulee täyttää sopimusaikana voimassa olevat niitä koskevat lait ja 
viranomaismääräykset. Kuljetus suoritetaan sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.  Tarjouksesta 
tulee käydä ilmi ajokaluston laatu, käytettävien autojen käyttövoima, merkki ja malli, 
käyttöönottovuosi, akselien lukumäärä, kantavuus ja kuormaustapa. Käytettäessä dieselkäyttöisiä 
ajoneuvoja, tulee polttoaineena käyttää uusiutuvaa dieseliä (HVO).  Urakassa käytettävän kaluston 
tulee täyttää vähintään Euro 6 päästönormit. Kaikilla urakka-alueilla käytetään jätteiden keräilyyn 
jäte-pakkaajalla varustettua kuorma-autoa, jolla on mahdollisuus tyhjentää koneellisesti 
jäteastioita. Lisäksi urakoitsijalla täytyy olla mahdollisuus tyhjentää nostokalustolla tyhjennettäviä 
pinta-astioita sekä syväkeräyssäiliöitä.  

Urakoitsijan on otettava huomioon, että Rovaniemen keskustaajama voi sisältää matalia ja kapeita 
porttikäytäviä sekä mahdollisesti painorajoitettuja kulkuväyliä. 

 

5.2 Työyhteenliittymät ja aliurakoitsijat 

Tilaaja voi hyväksyä aliurakoitsijan käytön ja työyhtymän muodostamisen. Urakkaohjelman 
mukaiset edellytykset on kuitenkin aina täytettävä. Tarjouspyyntövaiheessa riittää tieto, että 
käyttää mahdollisesti aliurakoitsijaa tai työyhteenliittymää. 

Tarjoajalla on mahdollisuus nimetä ja hyväksyttää aliurakoitsija(t) tilaajalla ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden alkua. Alihankkijoista tulee esittää ja niiden 
tulee täyttää samat vaatimukset kuin tarjoajan ja tilaajalle tulee tehdä selvitys tarjoajan ja 
aliurakoitsijoiden välisestä työnjaosta. Aliurakoitsijan käyttö on mahdollista aloittaa myös kesken 
urakka-ajan tai vaihtaa aliurakoitsijaa. Tällöin uudet tai vaihtuvat aliurakoitsijat tulee hyväksyttää 
tilaajalla erikseen. Tilaaja on sopimussuhteessa ainoastaan urakoitsijaan ja urakoitsija vastaa 
aliurakoitsijoiden kaikesta toiminnasta kuin omasta työstään. Urakkaa ei voi siirtää ilman tilaajan 
kirjallista suostumusta kolmannelle osapuolelle. 
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5.3 Lisäselvityksiä 

Napapiirin Residuum Oy voi tarvittaessa pyytää tarjoajilta lisäselvityksiä tarjoajan harjoittamasta 
jätehuoltotoiminnasta sekä taloudesta, vakavaraisuudesta, lisähenkilökunnan palkkaamisesta ja 
mahdollisesta alihankkijasta. 

 

6 TARJOUSKILPAILUN VAIHEET 

6.1 Asiakirjojen tilaaminen 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Hilmasta osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoitus 

löytyy nimellä ” KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKERÄYKSEN BIO- JA PAKKAUSJÄTTEEN 

KULJETUSURAKAT ROVANIEMELLÄ” 

 

6.2 Lisätiedot ja tiedustelut 

Jätteenkuljetusurakkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Napapiirin Residuum Oy. Vain tilaajan 

urakoitsijoille kirjallisesti antamat vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia. Lisätietopyynnöt 

ja kysymykset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi, 9.11.2022, klo 

12.00 mennessä. Vastaukset ja täsmennykset julkaistaan viimeistään 16.11.2022, klo 12.00 

mennessä Napapiirin Residuum Oy internetsivuilla, osoitteessa: https://residuum.fi/tietoa-

meista/tarjouspyynnot/  

 

6.3 Tarjousten jättäminen 

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista 
hankinnoista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tilaaja voi 
keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan hankintalain 125 §:n mukaisesta syystä. 
Tarjous ja kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat tulee toimittaa määräaikaan mennessä 
sähköisen hankintapalvelun www.hankintailmoitukset.fi kautta. 

 

6.4 Tarjouskilpailun ratkaisu 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailun ratkaisemisen ensimmäisessä vaiheessa 

selvitetään, onko tarjoajalla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset tämän urakan 

suorittamiseen. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos  

1) tekninen suorituskyky tai taloudellinen tilanne arvioidaan niin heikoksi, ettei tarjoajalla 

voida perustellusti olettaa olevan edellytyksiä hoitaa sopimuksen mukaista urakkaa 

2) tarjoajalla ei ole oikeutta jätteenkuljetuksen harjoittamiseen 

3) tarjoaja ei täytä Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisia edellytyksiä tai 

hankintailmoituksen edellytyksiä ja vaatimuksia, tai  

4) tarjous on puutteellinen tai ei muuten vastaa tarjouspyyntöä.  

Tarjous annetaan tarjouslomakkeella. Tarjouskilpailun ratkaisemisen toisessa vaiheessa tilaaja 

valitsee tarjousten perusteella hyväksytyistä, tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista palvelu-

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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urakan suorittajaksi urakka-alueittain (osa-alueittain) halvimman vertailusumman antaneen 

urakoitsijan.  Tilaaja päättää kokonaistaloudellisuuden perusteella, mistä urakka-alueesta valinta 

aloitetaan. Urakka-alueeseen valittu urakoitsija voi tulla valituksi vain yhteen urakka-alueeseen. 

Tarjoajan tulee tarjota kaikkia urakka-alueita 1-3 ja kaikille urakka-alueille annetaan omat 

tarjoushinnat.  

Napapiirin Residuum Oy:llä on oikeus hylätä kaikki sellaiset tarjoukset, jotka ovat 

hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön vastaisia tai joissa tarjoushinnat ovat yleistä hintatasoa 

korkeammat tai tarjoukset ovat muutoin ilmeisen epäedullisia tai poikkeuksellinen hylkääminen 

muuten harkitaan Napapiirin Residuum Oy:n edun mukaiseksi ja sillä on hyväksyttävä syy. 

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. Tarjouksen on oltava voimassa 3 kk tarjouksen 

viimeisen jättöpäivän jälkeen.   

 

7 SOPIMUSASIAKIRJOJEN KESKINÄINEN JÄRJESTYS 

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee toisiinsa nähden 
ristiriitaisia määräyksiä, on asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava:  

1. Urakkasopimus  

2. Urakkasopimuksessa eritellyt liitteet  

3. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat  

4. Hankintailmoitus, tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjousten jättämistä annetut 
kirjalliset lisäselvitykset  

5. Urakkaohjelma  

6. Urakoitsijan tarjous  

7. Sopimusehdot, JYSE Palvelut 2014, päivitysversio huhtikuu 2022 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-091-4 
 

8 SOPIMUS 

Tarjouskilpailun ratkeamisen ja hankintapäätöksen jälkeen Napapiirin Residuum Oy tekee 

sopimuksen valittujen urakoitsijoiden kanssa. Tarjouspyynnön liitteenä 4 on sopimusluonnos, johon 

tarjoajan on sitouduttava varauksitta. Tarjouksessa esitetyt tarjoajan omat sopimusehdot katsotaan 

tarjouspyynnön vastaisiksi. 

LIITTEET 

Urakkaohjelma  Liite 1 

Tarjouslomake  Liite 2 

Urakka-alueet ja hintavyöhykkeet  Liite 3 

Sopimusluonnos Liite 4 

Urakka-alue 1  Liite 5 

Urakka-alue 2  Liite 6 

Urakka-alue 3  Liite 7 

Pellon optio, urakka-alue 2 Liite 8 
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