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Jäteongelma I(II)

• Kromipinta harjoitti metallien pintakäsittelyä sen 

tytäryhtiön Kiinteistö Oy Orimattilan Ravitie 5:n 

(”Kiinteistö Oy”) omistaman tehdashallin 

pintakäsittelylaitoksella 

• Tehdashallissa sijaitsi uusi päätuotanto- ja 

kromatointiprosessilinja (”pääprosessilinja”) käsittäen 

32 teräksistä kylpyallasta 

– tehdashallissa lisäksi poistolinja, joka koostui 5 teräksisestä 
kylpyaltaasta sekä jätevesien käsittelylaitos 



Jäteongelma II(II)

• Tehdashallissa yli 230 tonnia jätteeksi luettavia myrkkyjä:
1. Tehdashallissa oli varastoituna yli 40 kuljetuskelvottomassa 

muovisessa IBC-kontissa myrkkyjä yhteensä n. 34 tonnia;

2. Tehdashallissa oli varastoituna kuivattuja 
metallihydroksidisakkalietteitä, suodatinpapereita ja lattian 
siivousjätteitä ym. noin 50 tonnia;

3. Tehdashallin pääprosessilinjalle oli jätetty kemikaaliliuoksia noin 
123 tonnia;

4. Tehdashallin poistolinjalle oli jätetty kylpyliuoksia noin 23 tonnia; ja

5. Tehdashallin jätevesilaitokseen oli jätetty jätevedenkäsittelyn 
lietettä noin 7 tonnia. 

• Konkurssipesät varattomia -> kuka maksaa jätteiden 
poisvientikustannukset?



Ympäristövastuista - ympäristöjäte

• Kromipinnalla on ollut liiketoiminnan harjoittajana ns. jätteen 
haltijan / tuottajan jätehuollon järjestämisvastuu ja/tai 
siivoamisvelvollisuus koskien tehdashallin pääprosessi- ja 
poistolinjan nestekylpyjä sekä muita jätteitä

• Toissijaisesti jätehuollon järjestämisvastuu ja 
siivoamisvelvollisuus on ollut kiinteistön omistajalla Kiinteistö 
Oy:llä

• Konkurssipesillä on jätteen haltijana jätelain mukainen 
massavelkavastuu konkurssipesien jätteiden asianmukaisesta 
hävittämisestä

• Koska konkurssipesät ovat julkisselvityksessä, jätteiden 
siivoamisvelvollisuuden kustannusvastuun voidaan katsoa 
olevan viime kädessä Suomen valtiolla
– Jos siivous laiminlyödään, vastuu saattaisi siirtyä kunnalle eli tässä 

tapauksessa Orimattilan kaupungille



II. Jätteiden poisviennin ja 
hävittämisen julkinen hankinta 



Tausta

• Konkurssipesät ovat hankintalaissa tarkoitettuja 
hankintayksikköjä, koska jätteiden poisvienti- ja 
hävittämisurakka kustannetaan julkisista varoista 

• Jätteiden poisvienti- ja hävittämisurakan hankinnassa on 
sovellettu nopeutettua neuvottelumenettelyä, mikä on nopein 
tapa järjestää hankintalain mukainen tarjouskilpailu

• Hankintailmoitus jätettiin 17.7.2014 ja se julkaistiin 18.7.2014 
HILMA-järjestelmässä

• Toimittajien edellytettiin jättävän konkurssipesille 
osallistumisilmoituksensa 30.7.2014 mennessä

• Konkurssipesät vastaanottivat määräaikaan mennessä 
kolmen toimittajaehdokkaan osallistumisilmoitukset



Neuvottelukutsu ja tarjouslomake

• Konkurssipesät lähettivät 4.8.2014 toimittajaehdokkaille 

neuvottelukutsun ja tarjouslomakkeen sekä -pyynnön

• Konkurssipesät ja osallistumisilmoitukset jättäneet 

toimittajaehdokkaat pitivät tehdashallissa katselmuksen 

6.8.2014

• Kaksi toimittajaehdokasta jätti konkurssipesille 

tarjouksensa määräaikaan mennessä 



Hankintapäätös

• Hankintapäätös, jolla toimittajaksi valittiin Ekokem Oyj 

tehtiin 20.8.2014 (julkinen tieto)

• Koska kysymyksessä oli EU-kynnysarvon ylittävä 

hankinta, hankintapäätöksen jälkeen alkoi pakollinen 21 

päivän odotusaika, johon sisältyi 14 päivän valitusaika 

markkinaoikeuteen 

• Hankintasopimus allekirjoitettiin 11.9.2014

– Odotusaikana ei saa tehdä hankintasopimusta eikä panna 
hankintapäätöstä täytäntöön 

• Jätteiden poisvienti suoritettiin loppuun sovitussa 

aikataulussa 20.10.2014 mennessä



Julkisen hankinnan ja pesänhoidon
kustannusten maksamisesta

• Työ- ja elinkeinoministeriö tekee 

valtionavustuspäätöksen, jonka nojalla se suorittaa 

konkurssipesän tilille jätteiden poisvienti- ja 

hävittämisurakan kustannukset

– Konkurssipesä maksaa jätteiden poisviennistä ja 
hävittämisurakasta valitulle toimittajalle tämän laskun

• Julkisselvitykseen liittyvät normaalit 

pesänhoitokustannukset maksetaan 

konkurssiasiamiehen budjetista
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