
TEUVAN OPPILASKULJETUKSET

Tarjouspyynnön liite nro 1

PALVELUKUVAUS



2

SISÄLLYSLUETTELO

1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN KUVAUS ................................................ 3

2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET ........................ 4

3 KULJETTAJAN TOIMINNALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET .............. 5



3

Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu liikennöinnin toimintaperiaatteet ja
vaatimukset liikennöitsijälle sekä kilpailussa mukana olevat liikennöintikoh-
teet.

1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN KUVAUS

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat:

Kohteen numero ja nimi Reitin yhden-
suuntainen pituus
ja päivittäisten
vuorojen määrä

Ajettavien vuorojen
mahdolliset ajan-
kohdat aamuisin ja
iltapäivisin

Reitillä saman-
aikaisesti kul-
kevien oppilai-
den  maksimi
lukumäärä

Kohde 1
Perälä - Komsi - Yhtenäiskoulu
Esioppilaita mukana

24.4km - 27.6km
4 vuoroa
päivässä

Aamu: 8, 9
Iltapäivä: 13, 15

Oppilasmäärä:
22

Kohde 2
Myrkky - Perälä -
Yhtenäiskoulu
(Myrkystä liitäntäkuljetus Perä-
lään Kaskisista tulevalle vakio-
vuorolle, joka on yhtenäiskou-
lulla klo 8.)
Perälän oppilaita mukana

7.4 - 23.9km
6 vuoroa
päivässä

Aamu: 8, 9, 10
Iltapäivä: 13, 14, 15

Oppilasmäärä:
40

Kohde 3
Luovankylä - Yhtenäiskoulu
Esioppilaita mukana

18.3km
4 vuoroa
päivässä

Aamu: 8, 9
Iltapäivä: 13, 14, 15

Oppilasmäärä:
8

Kohde 4
Äystö - Riippi - Kauppila –
Yhtenäiskoulu
Äystön oppilaita mukana
Esioppilaita mukana

23.6km
4-5 vuoroa
päivässä

Aamu: 8, 9, (9 Äystö)
Iltapäivä: (12), 13,
14, 15

Oppilasmäärä:
50

Kohde 5
Horo - Vaasantie – Kauppila -
Yhtenäiskoulu
Esioppilaita mukana

16.7 – 36.6 km
4 vuoroa päivässä

Aamu: 8, 9
Iltapäivä: 13, 14, 15

Oppilasmäärä:
28

Kohde 6
Nori - Yhtenäiskoulu
Esioppilaita mukana

26.2 km
4 - 5 vuoroa
päivässä

Aamu: 8, 9
Iltapäivä: 13, 14, 15

Oppilasmäärä:
19

Kohde 7
Erityisluokan kuljetukset Yhte-
näiskoululle

27.7-37.3km

2 vuoroa päivässä

Yhtenäiskoulun aika-
taulujen mukaisesti

Oppilasmäärä:
8

Kohde 8
Koulupäivän aikaiset kuljetuk-
set

· koulupäivän aikaiset, epäsäännöllisesti toistuvat ryhmäkulje-
tukset eri kohteisiin Teuvalla ja lähialueilla

· vaadittava paikkamäärä vähintään 40
· Kohteen 8 voittajan ei tarvitse sitoutua hoitamaan pelkästään

koulupäivän aikaisia kuljetuksia, ellei tarjoaja tule valituksi
muihin kohteisiin tässä kilpailussa
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Kaikkia kohteita koskevat yleiset tiedot ja vaatimukset

Liikennöintialue ja
reitit

Oppilaiden tarkemmat osoitetiedot luovutetaan liikennöitsijän käyt-
töön vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen alle-
kirjoittaessaan liikennöitsijä sitoutuu sopimuksessa kuvattuihin hen-
kilötietojen käsittelyn ehtoihin, joihin kuuluu mm. salassapitovelvol-
lisuus.

Kohteet perustuvat tarjouspyyntöä laadittaessa käytössä olleisiin
tietoihin. Ennen kuljetusten käynnistymistä ja sopimuskauden aika-
na kohteisiin voi tulla muutoksia. Muutoksia voivat aiheuttaa esi-
merkiksi uudet tai poistuvat oppilaat, tuntikehyksen/lukujärjestysten
muuttuminen, kouluverkon supistuminen tai linja-autoliikenteen
tarjonnassa tapahtuvat muutokset.

Oppilaat kävelevät reitin varteen sovittuihin noutopisteisiin.
Koulujen aikataulut Tuntien alkamisajat aamulla ja päättymisajat iltapäivällä

Yhtenäiskoulu 8.00, 8.45, 9.45 - 12.50, 13.45, 14.40

Perälän koulu 7.55, 8.50, 9.55 - 12.55, 13.55, 14.55

Äystön koulu 8.00, 9.00, 10.00 - 12.00, 13.00, 14.00, li-
säksi maanantaina ja keskiviikkona 14.45

Esiopetus 8.50-12.50 sekä perjantaisin 8:50-11.50

Oppilaiden tulee olla koululla hyvissä ajoin, mutta ei kuitenkaan yli
30 minuuttia ennen oppitunnin alkamisajankohtaa.

Kohteiden yhdistä-
minen tai jakaminen

Tarjoukset tulee antaa tässä asiakirjassa käytettyä kohdejakoa
käyttäen yhdistelemättä tai jakamatta kohteita.

Kaluston päästöluok-
ka

Autojen päästöluokan tulee olla EURO4 tai parempi.

Korvausperuste €/km, Korvattavia kilometrejä ovat vain matkustaja kyydissä ajetta-
vat kilometrit. Edellä esitetyt reittien pituudet ovat ohjeellisia, eivät-
kä korvaukset perustu niihin, vaan toteutumatietoon kuljetusten
käynnistyttyä.

Suksien ym. urheiluvälineiden kuljettamisesta ei makseta erillistä
korvausta, vaan se sisältyy km-hintaan.

Kuljetuksiin saa ottaa kyytiin myös sellaisia koululaisia, joille kunta
ei järjestä koulukuljetusta, mutta tästä ei saa aiheutua lisäkustan-
nusta kunnalle.

Kuljetuksia voidaan ajaa myös kaikille avoimena liikenteenä, silloin
kun ajoneuvoissa on tilaa. Laskuihin tulee liittää tieto asiakkaiden
määrästä kuukausitasolla.

2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT YLEISET 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 moitteettomasti. Autojen on oltava
siistejä ja puhtaita. Kuljettajan on huolehdittava siitä, että auton lämpötila ja
ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. Istu-
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mapaikkoja tulee olla sellainen määrä, että matkustajamäärä ei ylitä auton
istumapaikkojen määrää. Poikkeustapauksessa on oltava yhteydessä tilaa-
jaan.

Tupakointi autoissa on kokonaan kielletty. Myös auton läheisyydessä tu-
pakoiminen on kielletty, mikäli kyydissä on matkustajia. Autoissa tulee ol-
la puhelin. Liikennöitsijän tulee ilmoittaa puhelinnumeromuutoksesta viiveet-
tä tilaajalle.

Varakalusto
Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä selvitys varakalustosta ja sen liiken-
nöintiin saamisen vaatimasta enimmäisajasta. Varakaluston on oltava koh-
teen liikennöintiin soveltuvaa. Mikäli vara-auto poikkeaa olennaisesti varsi-
naisesta kalustosta, on ostajalla oikeus alentaa vara-autolla suoritetuista
ajoista maksettavaa korvausta enintään 30% verrattuna sopimushintaan. Va-
ra-autoa voi käyttää korvauksen alentumatta yhtäjaksoisesti korkeintaan
kolmena peräkkäisenä ajopäivänä. Vara-auton käytöstä on aina ilmoitettava
ostajan sopimusyhteyshenkilölle.

3 KULJETTAJAN TOIMINNALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Kuljettajalla tulee olla suomen kielen suullinen taito. Kuljettajan tulee olla
asiallisesti pukeutunut ja hänellä tulee olla riittävä paikallistuntemus. Asia-
kaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljettajan on tarvittaessa
avustettava matkustaja autoon ja autosta.
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