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Taustaa 
Pidä Saaristo Siistinä ry:llä (”PSS ry/PSS”) on Saaristomerellä yhteensä kolmetoista kelluvaa 

huviveneiden septisäiliöiden Septikon –imutyhjennyslaitetta (”laite”), jotka on valmistettu vuosien 

2006–2009 aikana. Hankitut imutyhjennyslaitteet ovat ensimmäiset laatuaan niin Suomessa kuin 

maailmalla. Laitteet on valmistettu merialumiinista (AlMg4.5). Laitteiden rakennepiirustukset saa 

pyytämällä tarjouspyynnön osoittamalta yhteyshenkilöltä. 

Laitteissa on vuosien varrella havaittu erilaisia vikoja mekaanisen kulumisen vuoksi. Vuosina 2016-

2017 selvisi, että laitteissa on sisäpinnoissa syöpymiä, jonka vuoksi laitteet on viipymättä 

peruskorjattava ja sisältä pinnoitettava lisäsyöpymisen estämiseksi sekä vanhojen syöpymien 

täyttämiseksi. Havaitut syöpymät jo korjatuissa laitteissa olivat syvimmillään yli puolet 4 millimetrin 

ainevahvuudesta. Nyt peruskorjattavia laitteita on yhteensä 9, joiden korjauksen tarkempi ajankohta 

on kuvattu alla.  

PSS ry on vesilläliikkujan ympäristöjärjestö. Arvojamme ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen 

vastuullisuus. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristön hyvinvoinnin ja edesautamme 

ihmisten mahdollisuuksia virkistäytyä vesillä ja saaristossa ympäristöä mahdollisimman vähän 

kuormittaen. Toimintamme ytimessä on jatkuva ympäristöystävällisempien toimintatapojen 

kehittäminen. Arvojemme mukaisesti huomioimme ympäristönäkökulman myös kaikissa 

hankinnoissamme. 

Tässä hankinnassa korjaustyön sekä kuljetusten haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitava. 

Edellä kerrotuista syistä tarjoajan toimipisteen, jossa imutyhjennyslaitteiden korjaus suoritetaan, on 

sijaittava maksimissaan 150 kilometrin säteellä PSS ry:n Turun toimistosta (Puolalankatu 4, 20100 

Turku; etäisyys mitataan ajoneuvon reitin perusteella ohjelmassa Google Maps) 

Ympäristönäkökulman lisäksi varmistamme etäisyysvaatimuksella PSS ry:n nimeämän valvojan 

käynnit tarjoajan toimipisteellä yhden työpäivän aikana. 
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Aikataulu, nouto ja palautus 

Talvi 2018-2019: viiden laitteen korjaus 

1. Örö – Nouto: Sementtitie, Parainen, pvm sovitaan aloituspalaverissa 

2. Högsåra – Nouto: Sementtitie, Parainen, pvm sovitaan aloituspalaverissa 

3. Helsingholm – Nouto: Sementtitie, Parainen, pvm sovitaan aloituspalaverissa 

4. Pähkinäinen – Nouto: Hirvensalo, Turku, pvm sovitaan aloituspalaverissa 

5. Jussarö – Nouto: Hirvensalo, Turku, pvm sovitaan aloituspalaverissa. 

PSS ry hoitaa laitteiden kuljetuksen merisijainnista maalle omalla kustannuksellaan. 

Laitteet on palautettava 16.4.2019 PSS ry:n osoittamaan osoitteeseen. Palautusosoite sijaitsee joko 

Kasnäsissä, Paraisilla (ns. vanha Parainen ennen kuntaliitoksia tai Nauvon pääsaari) tai Turussa. 

Välivarastointi palautusosoitteessa ei ole mahdollista. Mikäli PSS ry ei pysty vastaanottamaan 

laitteita kyseisenä päivänä aluskalustoon tai jäätilanteeseen liittyvistä syistä, ollaan tästä yhteydessä 

tarjoajaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen.  

Laitteita voi säilyttää ulkona. Tarjoajan on kuitenkin varmistuttava siitä, ettei ulkopuolinen taho 

pääse laitteisiin käsiksi. 

Talvi 2019-2020: neljän laitteen korjaus 

1. Kirjainen – Noutopaikka ja –aika vahvistetaan syksyllä 2019 

2. Nötö – Noutopaikka ja –aika vahvistetaan syksyllä 2019 

3. Vaihela - Noutopaikka ja –aika vahvistetaan syksyllä 2019 

4. Borstö - Noutopaikka ja –aika vahvistetaan syksyllä 2019 

PSS ry hoitaa laitteiden kuljetuksen merisijainnista maalle omalla kustannuksellaan. 

Laitteiden palautusaika sovitaan korjaustoimenpiteiden alkaessa. Laitteiden tulee kuitenkin olla 

valmiina siten, että ne saadaan veteen huhtikuun loppuun 2020 mennessä.  Laitteet palautetaan 

PSS:n osoittamaan osoitteeseen. Palautusosoite sijaitsee joko Kasnäsissä, Paraisilla (ns. vanha 

Parainen ennen kuntaliitoksia tai Nauvon pääsaari) tai Turussa.  Välivarastointi palautusosoitteessa ei 

ole mahdollista. Mikäli PSS ry ei pysty vastaanottamaan laitteita kyseisenä päivänä aluskalustoon tai 

jäätilanteeseen liittyvistä syistä, ollaan tästä yhteydessä tarjoajaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen.  

Laitteita voi säilyttää ulkona. Tarjoajan on kuitenkin varmistuttava siitä, ettei ulkopuolinen taho 

pääse laitteisiin käsiksi. 
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Tarvittavat korjaustoimenpiteet, sekä niitä tukevat toimenpiteet 
Tarjouksessa tulee huomioida vähintään seuraavat toimenpiteet: 

1. Autokuljetus maitse korjauskohteeseen  

2. Puhdistus/pesu: 

a. Säiliöt pestään rasvasta, öljystä ja vesiliukoiset suolat poistetaan emulsiopesulla tai 
emäksisellä pesuaineella tms. Tarvittaessa nykyiset pinnat suihkupuhdistetaan ja 
pöly poistetaan huolellisesti. 

3. Pesun, puhdistuksen ja tuuletuksen jälkeen säiliön kunnon tarkastus sekä dokumentointi, 

korjattavat kohdat tulee valokuvata. Myös kiinnityskorvakkeiden kunto tarkastetaan. 

4. Tarvittavat korjaustoimenpiteet jotka kohdistuvat laitteeseen, mukaan lukien törmäyslistojen 

tai vastaavien asennus, laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. 

5. Laitteen sisäpinnan pinnoitus: 

a. Urakoitsija suorittaa mahdollisesti tarvittavat suojaustoimenpiteet mm. siten, että 
tyhjennys- tai tuuletusputki ei tukkeudu pinnoitteesta ja että miesluukku menee 
tiiviisti paikoilleen. Mahdollinen pinnoitteen saumakohta tulee toteuttaa siten, että 
se on selkeärajainen. 

b. Urakoitsija asentaa polyureapinnoitteen (ks. liite 3) kauttaaltaan tankin sisäpuolelle. 
Urakoitsija arvioi, edellyttääkö polyureapinnoitteen asentaminen primerin 
asentamista ennen varsinaista polyureapinnoitusta ja tarvittaessa huolehtii primerin 
asianmukaisesta asentamisesta. Polyureapinnoitteen tulee kestää vähintään lietteen 
laadun mukaiset käyttöolosuhteet (liitteen saa tarjouspyynnön osoittamalta 
yhteyshenkilöltä). Pinnoitteen paksuus tulee olla kauttaaltaan vähintään 3 
millimetriä. Pinnoitepaksuus todennetaan kalvonpaksuusmittauksilla, joista laaditaan 
raportti ja otetaan valokuvat. Lisäksi urakoitsija valokuvaa myös valmiin säiliön 
kokonaisuudessaan. 

6. Pumppujen uusinta, tarvittaessa. Pumppujen uusinnan tarpeesta päättää PSS ry:n 

valtuuttama valvoja, joka myös päättää pumpun mallista.  PSS ry myös vastaa pumpun 

hankintakustannuksista, sekä mahdollisten adapterilevyjen tuotanto- tai tilauskuluista. 

7. Loppudokumentti jossa on esitetty säiliökohtaisesti tehdyt korjaustoimenpiteet, pinnoitteen 

paksuusmittausten pöytäkirjat valokuvineen ja korjatun säiliön valokuvat. 

8. Autokuljetus maitse rantaan PSS ry:n ilmoittamana ajankohtana. PSS ry järjestää 

laivakuljetuksen omalla kustannuksellaan. 

Tarjouksen mukana on toimitettava alustava, vapaamuotoinen työsuunnitelma. Työsuunnitelmassa 

on kuvattava työn toteutustapa. Urakoitsijan toivotaan huomioivan työsuunnitelmassa myös 

ekologinen näkökulma mahdollisuuksien mukaan (esim. käytettävät pesuaineet ja jätteiden 

asiamukainen hävitys). 

Voittajaurakoitsija tarkentaa suunnitelmaa ennen töiden aloitusta eli laatii korjaussuunnitelman.  PSS 

ry:llä on oikeus kommentoida ja vaatia muutoksia suunnitelmaan. PSS ry:n tulee hyväksyä 

suunnitelma ennen töiden aloitusta. Hyväksyntä ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 
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Keskeiset sopimusehdot 

PSS ry tekee sopimuksen säiliöiden peruskorjauksesta valittavan toimittajan kanssa. Alla on kuvattu 

keskeisimpiä sopimusehtoja. Lisäksi sopimukseen noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä ehtoja, 

JYSE Palvelut 2014, päivitetty huhtikuu 2017 

(https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-

be5d-0b5bb9ddc440). 

 

Takuu 

Tarjous pyydetään jättämään siten, että se sisältää 2 (kahden) vuoden takuun. Tarjouksessa tulee 

kuitenkin olla erillisenä optiona hinnoiteltuna 5 (viiden) vuoden takuu. Takuu koskee työsuoritusta ja 

materiaaleja. 

Takuuaika alkaa laitteen käyttöönotosta, joka lasketaan alkavaksi veteen laskusta. Tämä päivämäärä 

ilmoitetaan myös urakoitsijalle. Takuuaikana laitteen korjaus tarvikkeineen on tilaajalle maksutonta 

(tilaaja toimittaa säiliön mantereelle Kasnäsiin / Turkuun / Paraisille omalla kustannuksellaan). 

Takuuaikana korjatun laitteen takuuaika jatkuu alkuperäisen takuuajan (2 tai 5 vuotta) loppuun 

saakka tai jos siihen on alle kaksi vuotta, korjatun laitteen takuuaika on 2 (kaksi) vuotta.  

Sopimussakko 

Tilaajalla on mahdollisuus sopimussakkoon seuraavissa tilanteissa: 

1. Toimittajan suoritus ei ole hankinta-asiakirjojen mukaista (esim. laatu ei vastaa sovittua); 

2. Säiliöiden toimitus keväällä PSS ry:n osoittamaan paikkaan (Kasnäs / Turku / Parainen) 

viivästyy sovitusta; 

3. Säiliöiden nouto syksyllä PSS ry:n osoittamasta paikasta (Kasnäs / Turku / Parainen) viivästyy 

sovitusta; 

4. Takuuaikana todetaan, ettei laite vastaa sovittua. 

Sopimussakko on 500 euroa (alv 0 %) / laite kohdissa 1, 3 ja 4 jokaiselta alkavalta viikolta siihen 

saakka, kunnes toimittaja korjaa sakon perusteena olevan syyn (esim. korjaa säiliön, luovuttaa sen 

tilaajalle ja tilaaja hyväksyy sen vastaanotetuksi). Kohdassa 2 sopimussakko on 500 euroa (alv 0 %) / 

laite jokaiselta alkavalta arkipäivältä, jona toimitus tai nouto viivästyy. 

Tilaajalla on oikeus määrätä sopimussakko riippumatta siitä, aiheutuuko sakon perusteena olevasta 

toiminnasta tai laiminlyönnistä tilaajalle todellisuudessa vahinkoa. 

https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440

