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1. Liikennekohtainen kuvaus 
Tarjouskilpailu koskee Pöytyän kunnan asiointiliikennettä, jolla mahdollistetaan haja-
asutusalueella asuvien kuntalaisten asioinnin kuntakeskuksissa kerran viikossa. 
Asiointiliikenteellä on ohjeelliset reitit ja aikataulut. Ostaja ja autoilija voivat sopia, että 
heinäkuun asiointiliikennevuorot jätetään ajamatta varsinkin, jos matkustajamäärät ovat 
muuta aikaa vähäisempiä. Toiminta tapahtuu kutsutaksiperiaatteella ja reitit ajetaan, jos 
matkustajia on vähintään kaksi. Paluureitti ajetaan, vaikka matkustajia olisi vain yksi.  
 
Asiointiliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä.  
 
Asiointiliikenteen yhteydessä tulee tarvittaessa hoitaa vähäisiä kunnan palvelutoimintaan 
liittyviä kuljetuksia.  
 

2. Kalustolle asetettavat vaatimukset 
Autoilija vastaa siitä, että liikennöinnissä käytettävä kalusto on Suomen tieliikenteeseen 
hyväksyttyä ja katsastus on voimassa. Auto on huollettava niin, että sen kaikki laitteet 
toimivat. Auton on oltava siisti ja puhdas. Kuljettajan on huolehdittava, että auton 
lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät.  
 

3. Liikennöintikorvaus 
Kohteissa 1, 2 ja 3 liikennöinnistä maksettava korvaus perustuu autoilijan tarjouksessa 
ilmoittamaan hintaan (perusmaksu). Autoilija vähentää lipputulot ostajalta perittävästä 
korvauksesta.  
 

4. Kuljettajan tehtävät 
Asiointilinjojen aikataulut ovat ohjeellisia ja ajoreitit muodostuvat asiakkaiden mukaan. 
Suuntaa antava reitti- ja aikataulusuunnittelu tehdään ostajan ja valitun autoilijan kanssa 
yhdessä yleensä toimintakauden alkaessa. Päiväkohtainen ajoreitin suunnittelu on 
kuljettajan tehtävä.  
 
Matkat tilataan puhelimitse suoraan autoilijalta yleensä viimeistään tuntia ennen 
aikataulun mukaista ajon lähtöä.  
 
Matkustajamäärät tilastoidaan päivittäin ja laskuun liitetään selvitys matkustajamääristä ja 
perityistä lipputuloista.  
 
Kuljettaja on velvollinen avustamaan asiakkaita autoon ja autosta ulos sekä olemaan 
valmis palvelemaan muutoinkin vanhuksia ja vammaisia. Asiakkaita tulee tarvittaessa 
neuvoa matkustamiseen ja asiointiin liittyvissä asioissa. Palvelu tulee antaa suomen 
kielellä. 
 

5. Asiakkailta perittävät maksut 
Asiakkailta peritään Pöytyän kunnanhallituksen päätöksen mukaista maksua, joka vastaa 
kulloinkin voimassa olevaa 12 km:n linja-autolipun hinta.  
 

6. Asiointilinjat 
Tarjouspyynnön kohde  Nro 1 
Liikennöintialue Kyröön suuntautuva asiointiliikenne 
Liikennöintipäivä Keskiviikko 
Kalusto (vähimmäisvaatimus) 1+8 
Reitti 1 Kyrö – Rahkio – Kyrö 
Reitti 2 Kyrö – Kumila – Kyrö 



 
Tarjouspyynnön kohde  Nro 2 
Liikennöintialue Yläneen keskustaan suuntautuva 

liikenne 
Liikennöintipäivä Torstai ja perjantai 
Kalusto (vähimmäisvaatimus) 1 + 8  
Reitti 1 Yläne – Kolinummi – Yläne 
Reitti 2 Yläne – Heinijoki – Laajoki – Yläne 
Reitti 3 Yläne – Rannanmäki - Uusikartano –

Yläne 
 

Tarjouspyynnön kohde  Nro 3 
Liikennöintialue Riihikoskelle suuntautuva 

asiointiliikenne 
Liikennöintipäivä Torstai  
Kalusto 1 + 8  
Reitti 1 Pietinkulma – Ordenoja – Pihlava – 

Pöytyä kk – Riihikoski – Pöytyän  kk-
Pihlava – Ordenoja – Pietinkulma 

 
 

Kalustolle asetettavat vaatimukset 
 Turvavyöt kaikissa eteenpäin ja taaksepäin suunnatuissa istuimissa 
 Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus 
 Gsm-puhelin 
 Kuitin antava rahastuslaite ja maksupääte 
 Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite 
 
 


