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Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu liikennöinnin toimintaperiaatteet ja vaatimukset liikennöitsijälle sekä kilpailussa olevat liikennöintikohteet.

1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS
Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on
luvussa 5.
Kohde

Kohteen kuvaus

Kohde 1

Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja
Elisenvaaran lukiolle
Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja
Elisenvaaran lukiolle
Kuljetukset Riihikosken esiopetusyksiköihin ja Riihikosken yhtenäiskoulun yksiköihin
Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen yhtenäiskoululle
Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen yhtenäiskoululle
Kuljetukset Lietoon ja Turkuun
Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset

Kohde 2
Kohde 3
Kohde 4
Kohde 5
Kohde 6
Kohde 7

Kohteet on määritelty esiopetusyksiköittäin ja kouluittain/oppilaitoksittain, mutta
kuljetuksissa voidaan kuljettaa myös muiden esiopetusyksiköiden ja koulujen oppilaita sekä lukion opiskelijoita, mikäli tämä perusteltua on. Mikäli kuljetuksissa on
tilaa, voidaan näihin tarvittaessa osoittaa myös muita asiakkaita, joille kunta järjestää kuljetuspalvelun edellytyksellä, että ratkaisu on oppilas- ja opiskelijakuljetusten kannalta toimiva.
Kohteisiin saattaa liikennöintikauden aikana tulla muutoksia tai osa näistä saattaa
poistua, mikäli yhtenäiskoulujen toiminnallisten yksiköiden suhteen tapahtuu
muutoksia. Kohteen sisältämiä kuljetusreittejä voidaan samoin tarpeen mukaan
yhdistellä tai osa näistä voi jäädä kokonaan pois.

2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
Liikennöitsijä vastaa siitä, että liikennöinnissä käytettävä kalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa. Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Kuljettajan
on huolehdittava siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. Palveluntuottajan tulee varmistaa asiakkaan
turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen sekä huolehtia turvallisuudesta matkan aikana.
Auton pitää olla alkolukkolaissa 730/2016 tarkoitetulla alkolukolla sekä koululaiskuljetusmerkein varustettu. Kohteen 7 osalta autoissa tulee olla mahdollisuus
pyörätuolia käyttävän oppilaan ja pyörätuolin kuljettamiseen.
Tupakointi autoissa on kielletty. Autoissa tulee olla puhelin.
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Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 Auton rekisteröity paikkamäärä on määritelty kohteittain/reiteittäin
 Turvavyöt kaikissa istuimissa
 Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
 Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite
Palveluun käytettävän kuljetuskaluston tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa
asetetut kriteerit koko sopimuskauden ajan. Kalusto voidaan sopimuskauden aikana uusia vastaavaan, paikkaluvultaan vähintään samankokoiseen uudempaan
kalustoon tai tilaajan kanssa erikseen sovittaessa paikkaluvultaan muunlaiseen
kalustoon. Hintaa ei voi kaluston vaihtumisen vuoksi muuttaa. Auton vaihtumisesta tulee ilmoittaa palvelun tilaajalle ennen kuljetusten aloittamista.
Varakalusto
Liikennöitsijällä tulee olla käytössään/saatavilla varakalustoa, jota käyttäen kuljetusten aikataulun mukainen toteuttaminen turvallisesti sekä kuljetuksia koskevat
säädökset ja määräykset täyttäen on väliaikaisesti mahdollista. Varakaluston autojen ei edellytetä olevan tarjoajan omistuksessa.
Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä selvitys varakalustosta ja sen käyttöön
saamisen vaatimasta enimmäisajasta.
3 KULJETTAJAN TOIMINNALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
Kuljettajalla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Kuljettajan
tulee olla asiallisesti pukeutunut. Kuljettajilla tulee olla riittävä paikallistuntemus.
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljettajan on tarvittaessa
avustettava asiakas autoon ja autosta.
Kuljettaja vastaa siitä, että jokainen asiakas ja hänen mahdollisesti käyttämänsä
pyörätuoli tai vastaava on asianmukaisesti ja säädösten mukaisesti kiinnitetty.
Kuljettaja huolehtii siitä, että asiakkaan mukana kulkevat esineet ja tavarat eivät
aiheuta autossa vaaraa.
Tilaajan määrittelemät esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion kuljetettavat sekä
mahdolliset muut kuljetettavat tulee luovuttaa täysi-ikäiselle valvojalle. Tarkempaa tietoa näistä kuljetustarpeista saa kouluista ja päiväkodeista.

4 LIIKENNÖINTIKORVAUS
Maksettava korvaus perustuu toteutuneisiin suoritteisiin. Laskutus tapahtuu kilometriperusteisesti (laskutus matkalta esiopetusyksiköstä/koulun yksiköstä oppilaan lähtö-/jättöpaikkaan). Muita korvauksia (kuten liikkeellelähtömaksu, odotusmaksu), ei suoriteta.
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5 TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET ESIOPETUS-, KOULULAIS- JA OPISKELIJAKULJETUKSET
5.1 Kohde nro 1
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero

Selite

Kohteen kuvaus

Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja Elisenvaaran lukiolle
Koulupäivinä:
Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja Elisenvaaran lukiolle ja takaisin tilaajan tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa kuljetukset voidaan toteuttaa myös syöttökuljetuksina reitti- tai tilausliikenteen varrelle ja takaisin.
Liikennöintiaika esiopetus- ja koulupäivien alkuun ja
päivien päätyttyä takaisin esiopetusyksiköiden ja
koulun ilmoittaman mukaisesti. Suuntaa antavat reitit, joihin voi lukuvuosittain ja lukuvuoden aikana tulla muutoksia:

Reitti ja liikennöintiaika

Nro 1

1) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perusteltu reitti alueella Karinainen-Rahkio-Kyrö
- auto, johon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 40 oppilasta
2) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit Karinaisten ja Heikinsuon alueella
- auto, johon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 25 oppilasta
3) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perusteltu reitti Kyröstä Auran ja Riihikosken kautta
Haverille (Oripään raja)
- auto, johon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 60 oppilasta
- tämä kuljetus yhtenä iltapäivänä viikossa noin klo
14.00 ja noin klo 16.00
4) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perusteltu reitti Kyröstä Kumilan ja Rahkion alueelle
- auto, johon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 25 oppilasta
- tämä kuljetus yhtenä iltapäivänä viikossa noin klo
14.00 ja noin klo 16.00
5) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perusteltu reitti Kyröstä Heikinsuon kautta Auraan
- auto, johon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 50 oppilasta
- tämä kuljetus yhtenä iltapäivänä viikossa noin klo
14.00 ja noin klo 16.00
Kalustovaatimus yhteensä 5 autoa yllä mainituin
oppilasmäärin.
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Kaluston määrä ja
vaatimus

Lisätieto

Kalustomäärät ja -vaatimukset ilmoitettu suuntaa antavien reittien yhteydessä. Tarjoajalla tulee samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan. Kalusto
tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten hoitamiseen.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetusyksikkö/koulun yksikkö - oppilaan lähtö-/
jättöpaikka.
Osa Karinainen-Rahkio-Kyrö -alueen kuljetuksista hoidetaan muina tarvittavina kuljetuksina (kohde 2) silloin,
kun tämä perusteltua on.

5.2 Kohde nro 2
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero
Kohteen kuvaus
Reitti ja liikennöintiaika

Selite
Nro 2
Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja Elisenvaaran lukiolle
Koulupäivinä:
Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran
yhtenäiskoulun yksiköihin ja Elisenvaaran lukiolle ja
takaisin tilaajan tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa
kuljetukset voidaan toteuttaa myös syöttökuljetuksina reitti- tai tilausliikenteen varrelle ja takaisin. Liikennöintiaika esiopetus- ja koulupäivien alkuun ja
päivien päätyttyä takaisin esiopetusyksiköiden ja
koulun ilmoittaman mukaisesti. Suuntaa antavat reitit, joihin voi lukuvuosittain ja lukuvuoden aikana tulla muutoksia:
1) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit alueella Pihlava-Kumila-KarhunojaKyrö
- 2 autoa, joista kumpaakin on mahduttava samanaikaisesti vähintään 13 oppilasta
3) Muut tarvittavat kuljetukset kohteisiin ja takaisin
- auto, johon on samanaikaisesti mahduttava vähintään 6 oppilasta

Kaluston määrä ja
vaatimus

Lisätieto

Kalustovaatimus yhteensä 3 autoa yllä mainituin
oppilasmäärin.
Kalustomäärät ja -vaatimukset ilmoitettu suuntaa antavien reittien yhteydessä. Tarjoajalla tulee samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan. Kalusto
tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten hoitamiseen.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetusyksikkö/koulun yksikkö - oppilaan lähtö-/
jättöpaikka.
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5.3 Kohde nro 3
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero

Selite

Kohteen kuvaus

Kuljetukset Riihikosken esiopetusyksiköihin ja Riihikosken yhtenäiskoulun yksiköihin
Koulupäivinä:
Kuljetukset Riihikosken esiopetusyksiköihin ja Riihikosken yhtenäiskoulun yksiköihin ja takaisin tilaajan
tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa kuljetukset voidaan toteuttaa myös syöttökuljetuksina reitti- tai tilausliikenteen varrelle ja takaisin. Liikennöintiaika
esiopetus- ja koulupäivien alkuun ja päivien päätyttyä takaisin esiopetusyksiköiden ja koulun ilmoittaman mukaisesti. Suuntaa antavat reitit, joihin voi lukuvuosittain ja lukuvuoden aikana tulla muutoksia:

Reitti ja liikennöintiaika

Nro 3

1) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit alueella Auvainen-Riihikoski
- 2 autoa, joista toiseen on samanaikaisesti mahduttava vähintään 60 oppilasta, ja toiseen vähintään 20
oppilasta (ennen Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen
valmistumista riittävät autot, joista toiseen on samanaikaisesti mahduttava vähintään 40 oppilasta,
ja toiseen vähintään 20 oppilasta).
2) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perusteltu reitti alueella Yläneentien varsi-RiihikoskiMustanoja
- auto, johon on samanaikaisesti mahduttava vähintään 20 oppilasta
3) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit alueella Riihikoski-Mustanoja-HaveriPihlava-Ortenoja (iltapäivisin)
- 2 autoa, joista toiseen on samanaikaisesti mahduttava vähintään 60 oppilasta, ja toiseen vähintään 20
oppilasta (ennen Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen
valmistumista riittävät autot, joista toiseen on samanaikaisesti mahduttava vähintään 40 oppilasta,
ja toiseen vähintään 20 oppilasta).
4) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeiden kannalta perustellut reitit alueella Oripää-Riihikoski
- 2 autoa, joista kumpaankin on samanaikaisesti
mahduttava vähintään 60 oppilasta (ennen Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen valmistumista ei tarvetta tämän kohdan kuljetuksille ole)
5) Muut tarvittavat kuljetukset kohteisiin ja takaisin
- auto, johon on samanaikaisesti mahduttava vähintään 13 oppilasta

Kaluston määrä ja

Kalustovaatimus yhteensä 8 autoa yllä mainituin
oppilasmäärin.
Kalustomäärät ja -vaatimukset ilmoitettu suuntaa anta-
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vaatimus

Lisätieto

vien reittien yhteydessä. Tarjoajalla tulee samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan. Kalusto
tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten hoitamiseen.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetusyksikkö/koulun yksikkö - oppilaan lähtö-/
jättöpaikka.

5.4 Kohde nro 4
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero

Selite

Kohteen kuvaus

Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen yhtenäiskoululle

Reitti ja liikennöintiaika

Koulupäivinä:
Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen
yhtenäiskoululle ja takaisin tilaajan tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa kuljetukset voidaan toteuttaa
myös syöttökuljetuksina reitti- tai tilausliikenteen
varrelle ja takaisin. Liikennöintiaika esiopetus- ja
koulupäivien alkuun ja päivien päätyttyä takaisin
esiopetusyksiköiden ja koulun ilmoittaman mukaisesti. Suuntaa antavat reitit, joihin voi lukuvuosittain
ja lukuvuoden aikana tulla muutoksia:

Nro 4

1) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perusteltu reitti alueella Keihäskoski-TourulaKorkeakoski-Uusikartano-Yläne
- auto, johon on samanaikaisesti mahduttava vähintään 60 oppilasta

Kaluston määrä ja
vaatimus

Lisätieto

Kalustovaatimus yhteensä 1 auto yllä mainituin oppilasmäärin.
Kalustomäärät ja -vaatimukset ilmoitettu suuntaa antavien reittien yhteydessä. Tarjoajalla tulee samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan. Kalusto
tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten hoitamiseen.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetusyksikkö/koulun yksikkö - oppilaan lähtö-/jättöpaikka.
Osa alueen kuljetuksista hoidetaan muina tarvittavina
kuljetuksina (kohde 5) silloin, kun tämä perusteltua on.
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5.5 Kohde nro 5
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero

Selite

Kohteen kuvaus

Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen yhtenäiskoululle
Koulupäivinä:
Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen
yhtenäiskoululle ja takaisin tilaajan tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa kuljetukset voidaan toteuttaa
myös syöttökuljetuksina reitti- tai tilausliikenteen
varrelle ja takaisin. Liikennöintiaika esiopetus- ja
koulupäivien alkuun ja päivien päätyttyä takaisin
esiopetusyksiköiden ja koulun ilmoittaman mukaisesti. Suuntaa antavat reitit, joihin voi lukuvuosittain
ja lukuvuoden aikana tulla muutoksia:

Reitti ja liikennöintiaika

Nro 5

1) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit alueella Heinijoen alue-Yläne
- kaksi autoa, joista toiseen on samanaikaisesti
mahduttava vähintään 13 oppilasta, ja toiseen vähintään 6 oppilasta
2) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit alueella Tourula/Nummioja-Yläne
- auto, johon on samanaikaisesti mahduttava vähintään 13 oppilasta
3) Oppilastilanteen ja kuljetustarpeen kannalta perustellut reitit alueella Ordenoja/PöytäsuoUusikartano
- auto, johon on samanaikaisesti mahduttava vähintään 13 oppilasta
4) Muut tarvittavat kuljetukset kohteisiin ja takaisin
- hoidetaan edellä mainituilla autoilla

Kaluston määrä ja
vaatimus

Lisätieto

Kalustovaatimus yhteensä 4 autoa yllä mainituin
oppilasmäärin.
Kalustomäärät ja -vaatimukset ilmoitettu suuntaa antavien reittien yhteydessä. Tarjoajalla tulee samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan. Kalusto
tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten hoitamiseen.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetusyksikkö/koulun yksikkö - oppilaan lähtö-/
jättöpaikka.
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5.6 Kohde nro 6
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero

Selite

Kohteen kuvaus

Esiopetus- ja koululaiskuljetukset Lietoon ja Turkuun
Koulupäivinä:
Kuljetukset Turkuun ja Lietoon, perillä n. 10 minuuttia ennen koulupäivän alkua
Kuljetukset Pöytyälle, koulupäivän päätyttyä
Kaksi autoa, joista toiseen on mahduttava samanaikaisesti vähintään 13 oppilasta ja toiseen vähintään 6 oppilasta. Molemmissa autoissa tulee olla mahdollisuus
yhden pyörätuolia käyttävän oppilaan ja pyörätuolin
kuljettamiseen kiinnityspaikkoineen. Tarjoajalla tulee
samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan.
Kalusto tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten hoitamiseen.
Reitti:
Pöytyä – Lieto – Turku ja päinvastoin, tarvittaessa, oppilaiden koulujen, perusteltujen kuljetusreittien ja asuinpaikkojen mukaisesti (noin 30–70 km/suunta). Reittiin
voidaan yhdistää kuljetuksia sekä Liedon että Turun
kouluihin tai se voi tilaajan tarpeen mukaan kulkea ainoastaan jompaankumpaan kuntaan ja takaisin tai
muulla tavoin muutettuna. Reittiin voi sisältyä osan matkasta käsittäviä syöttökuljetuksia toiselle autolle.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetuspaikasta/koululta oppilaan lähtö-/jättöpaikkaan.

Reitti ja liikennöintiaika
Kaluston määrä ja
vaatimus

Lisätieto

Nro 1

5.7 Kohde nro 7
Tieto
Tarjouspyynnön kohdenumero

Selite

Kohteen kuvaus

Muut tarvittavat esiopetus- ja koululaiskuljetukset

Reitti ja liikennöintiaika

Koulupäivinä:
Muiden kilpailutettujen kohteiden lisäksi mahdollisesti tarvittavat kuljetukset esiopetuspaikkaan/koululle/lukiolle ja takaisin.
Kolme autoa, joista jokaiseen on mahduttava samanaikaisesti vähintään 6 oppilasta. Tarjoajalla tulee samanaikaisesti olla käytettävissään kohteen kuljetusten hoitamisen edellyttämä kalusto kokonaisuudessaan. Kalusto tulee olla osoitettuna tarjotun kohteen kuljetusten
hoitamiseen.

Kaluston määrä ja
vaatimus

Nro 2
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Lisätieto

Reitti:
Tilaajan tarpeen mukaan.
Kilometriperusteinen laskutus. Lasketaan matkalta esiopetuspaikasta/koululta oppilaan lähtö-/jättöpaikkaan.
Tämän kohteen osalta tarjoajat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kuljetuksia tarjotaan mainitussa järjestyksessä tarjoajille sen mukaisesti, kuin tarvetta kuljetuksille on.

Kaikissa kohteissa kuvatut reitit ovat suuntaa antavia, ja niihin saattaa tulla lukuvuosien aikana muutoksia. Osa kuljetuksista saattaa poistua tarpeettomina, ja joitakin saattaa tulla lisää.

