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MUHOKSEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET
TARJOUSASIAKIRJA 2 – PALVELUKUVAUS
Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu liikennöinnin toimintaperiaatteet
ja vaatimukset tarjoajalle sekä kilpailussa olevat liikennöintikohteet.
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PALVELUKUVAUS

1

LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN JA AJOREITTIEN YLEISKUVAUS

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kohteiden yleisselvitys on luvussa 5. Tarkemmat
kuvaukset ovat palvelukuvauksen lopussa kohteittain.
KOHDE 1

KOULUKULJETUKSET KUNNAN ITÄOSISTA KIRKONKYLÄN KOULULLE JA
YLÄKOULULLE

KOHDE 2

PÄLLIN JA HUOVILAN ALUEEN KOULUKULJETUKSET HUOVILAN KOULULLE JA
YLÄKOULULLE

KOHDE 3

LAITASAAREN ALUEEN KOULUKULJETUKSET

KOHDE 4

KYLMÄLÄNKYLÄN ALUEEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSET KIRKONKYLÄN
KOULULLE JA YLÄKOULULLE

KOHDE 5

SANGINJOEN ALUEEN
YLÄKOULULLE

KOULUKULJETUKSET

HUOVILAN

KOULULLE

JA

KOHDE 6 KORIVAARAN ALUEEN KOULUKULJETUKSET KORIVAARAN KOULULLE JA
YLÄKOULULLE
KOHDE 7

KOULUTOIMISTON MÄÄRITTELEMÄT OPPILASKULJETUKSET

KOHDE 8

MUHOKSEN KUNNAN JA OULUN KAUPUNGIN VÄLISET OPPILASKULJETUKSET

Liikennöintiin kuuluvat lukukauden aikaisten poikkeuksellisella aikataululla toteutettavien
koulupäivien (5 pv / lukukausi) kuljetukset ko. reiteillä poikkeavin aikatauluin.
2

TARJOAJAN KALUSTO

Tarjoaja 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 asian-mukaiset ja miellyttävät. Autoissa tulee olla turvavyöt jokaiselle oppilaalle.
Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä
viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle asetetut vaatimukset
mm. rakenteen ja varusteiden osalta. Auton pitää olla liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 1§:ssä
tarkoitetulla alkolukolla varustettu. Auton tulee täyttää päästöluokan (pakokaasupäästöt) osalta
vähintään Euro 5 normit (kts. TARJOUSASIAKIRJA 1- Tarjouspyyntö, kohta 6.1).
Tupakointi ostoliikennettä harjoittavissa autoissa on kielletty. Autoissa tulee olla puhelin. Autoissa
tulee olla itsemaksaville asiakkaille maksumahdollisuus sovitulla tavalla.
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Koulukuljetukset
Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
− Auton rekisteröity paikkamäärä on määritelty kohteittain.
− Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus.
− Kohteessa 1 maksulaitteiden tulee olla yhteensopivat Oulun seudun seudullisen
joukkoliikenteen kanssa. Muissa kohteissa itsemaksavilla asiakkailla tulee olla mahdollisuus
maksaa matka joko käteisellä tai tilaajan ja liikennöitsijän kanssa erikseen sovittavalla
tavalla.
Varakalusto
Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä selvitys varakalustosta ja sen käyttöön saamisen vaatimasta
enimmäisajasta. Varakaluston tiedot on selvitettävä samoin kuin varsinaisen auton osalta.

3

TARJOAJAN HENKILÖSTÖ

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.
Tilaajan määrittelemät esi- ja perusopetuksen kuljetettavat tulee luovuttaa täysi-ikäiselle valvojalle.
Tarkempaa tietoa näistä kuljetustarpeista saa kouluista ja päiväkodeista.
4

HINNOITTELU

Kohteissa maksettava korvaus (hinnoittelu) perustuu tilaajan pyytämään hinnoitteluperiaatteeseen a)
kokonaishintaan b) euroa/kilometri ja c) kuljetuskerta
Ajokerta määritellään seuraavasti:
➢ ajokerta on lähtöpisteestä A → pisteeseen B tapahtuva ajo
➢ mikäli ajoja yhdistellään muodostuu ajokerta tällöin esimerkiksi:
o lähtöpisteestä A →pisteeseen B → pisteeseen C → pisteeseen D
(koulu/koti)
Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella (TARJOUSASIAKIRJA 3 - Tarjous) kunkin kohteen
osalta vuodessa (lukuvuodessa) pyydetyn mukaisesti joko kokonaishinta tai kilometrihinta tai
kuljetuskerran hinta, jolla tarjoaja sitoutuu hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin
1.8.2019-31.7.2021 ja mahdollisen optiovuoden 1.8.2021-31.7.2022. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa
arvonlisäverottomina.
Liikennöintikorvaukseen ei tehdä sopimuskauden aikana automaattisesti indeksikorjauksia. Jos
esimerkiksi polttoaineen hinnassa tai autojen päästöpohjaisissa maksuissa tapahtuu suuria muutoksia
sopimuskauden aikana (mukaan lukien optiokausi) voidaan arvioida indeksikorjausten tarve
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uudelleen. Tällöin lähtökohtana käytetään Tilastokeskuksesta saatavaa taksiliikenteessä
taksiliikenteen kustannusindeksiä ja linja-autoliikenteessä linja-autoliikenteen kustannusindeksiä.
Molemmissa tapauksissa ko. liikennemuodon kokonaisindeksiä (vuonna 2015=100).

5

TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET (1-8)

MUHOKSEN KUNNAN tarjouspyynnön kohteet (kuljetusreitit) on ilmoitettu tässä liitteessä kohteittain
kohde 1, kohde 2, jne. Palveluntarjoajan tulee antaa hinnoittelu tarjoamallensa kohteelle
(kohdekohtaisesti). Palveluntarjoaja voi antaa useampaan kohteeseen tarjoushinnan.
Kohteen neljä (4) (KYLMÄLÄNKYLÄN SUUNNAN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSET
KIRKONKYLÄN ALAKOULULLE JA YLÄKOULULLE) kilpailutus raukeaa, mikäli Kylmälänkylän
koulua ei päätetä lakkauttaa viimeistään 1.8.2019 alkaen Muhoksen kunnanvaltuuston
päätöksellä. Jos Kylmälänkylän koulun toiminta ei lakkaa, niin ko. alueen koulukuljetukset
kilpailutetaan uudelleen.
Kohteiden ohessa olevat kartat ovat vain yleiskuvauksia kuljetuksia koskevista alueista. Osalle
kohteista on merkitty kuljetusreitin kääntöpaikat, josta oppilaskuljetukset alkavat, ajantasainen tieto
saadaan varmuudella elokuussa 2019. Tarjouskilpailun ajankohta on keväällä 2019, johon kirjataan
kääntöpaikkojen sen hetkisen tiedon mukaiset osoitteet. Tilaaja pidättää oikeuden määritellä
kuljetusreitit yksityiskohtaisemmin.

6

SOPIMUSAIKA

Sopimusaika alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2021 (lukuvuodet 2019-20 ja 2020-21). Optiovuoden
mahdollisuus on 1.8.2021- 31.7.2022 (lukuvuosi 2021-2022).
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KOHDE 1. KOULUKULJETUKSET KUNNAN ITÄOSISTA KIRKONKYLÄN KOULULLE
JA YLÄKOULULLE
Kohde tulee tarjota lukuvuoden kokonaishintana (alv 0 %).
Kohde ajetaan kahtena eri reittinä siten, että linja- autot lähtevät Suokylän ja Muhosperän
reiteille omina linjoinaan.
Koulukuljetukset kunnan itäosista (alueelta Muhosperä – Suokylä – Honkala- Lehtoselkä) Kirkonkylän
koululle (Veturitie 9) ja Muhoksen yläkoululle (Muhostie 5).
Kohteeseen sisältyvät kaikkien kunnan itäosasta saapuvien oppilaiden kuljetukset (kuljetettavat
oppilaat määrittelee koulutoimisto):
➢ Molemmilla reiteillä kuljetukset: aamulla 8:ksi ja 9:ksi ja paluukuljetus 3 kertaa päivässä 12
ja/tai 13 ja/tai 14 ja/tai 15 .
Reitti 1:
Muhosperäntie (Isterintie - Muhosperäntie risteys) - Vt 22-Laitilantie – Lehtoseläntie Leppininiementien kautta - Veturitiellle (Kirkonkylän koulu) - Muhostielle (yläkoulu). Reitin
kokonaispituus n. 17 km.

Reitti 2:
Suokylän tie (Suokyläntie 556)- Vt 22-Laitilantie – Lehtoseläntie - Leppininiementien kautta Veturitiellle (Kirkonkylän koulu) - Muhostielle (yläkoulu). Reitin kokonaispituus n. 12 km.

Reittien 1 ja 2 kuljetettavien kokonaismäärä on lukuvuoden 2019 - 2020 alussa noin 140 oppilasta ja
kerrallaan kuljetukseen tulee reittiä kohden enimmillään n. 50 - 70 oppilasta (määrä voi vaihdella
sopimuskauden aikana). Tarjoaja voi toteuttaa reittien kuljetuksen haluamallaan tavalla. Oppilaiden
odotusaika koululla ei saa ylittää 20 minuuttia.
Kohteessa voi matkustaa itse matkansa maksavia asiakkaita
Kohteen tarkempi liikennöinti ja aikataulut sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan
kanssa) erillisessä ostoliikennesopimuksessa.
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KOHDE 2. PÄLLIN JA HUOVILAN ALUEEN KOULUKULJETUKSET HUOVILAN KOULULLE JA
YLÄKOULULLE
Kohde tulee tarjota lukuvuoden kokonaishintana (alv 0 %).
Koulukuljetukset Pällistä ja Ylikiimingintien sekä Päivärinteentien suunnasta Huovilan koululle
(Ketolanojantie 653) ja Muhoksen yläkoululle (Muhostie 5).
Reitin voi ajaa kahtena lenkkinä, Pälli - Huovila ja Ylikiimingintie - Päivärinteentie- Huovila (Muhoksen yläkoululle aamukuljetus).
Koulutoimisto määrittelee kohteeseen kuuluvat kuljetettavat esi- ja perusopetuksen oppilaat.
Oppilaiden määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana.
Kohteeseen kuuluu lukuvuonna 2019 - 2020:
➢ 46 kuljetettavaa oppilasta, joista 26 tulee Pällin suunnalta ja 20 Ylikiimingin suunnalta.
Reitti:
Kuljetukset suuntautuvat Pällistä, Päivärinteentieltä ja Ylikiimingintien suunnalta Huovilan koululle
sekä Muhoksen yläkoululle.
➢ Pällissä lähtöpaikka on (Repokankaantien ja Pyhänsivuntien risteyksessä),
➢ Ylikiimingintiellä kääntöpaikka on (Takatalontie ja Mähyläntien risteyksessä) ja
➢ Päivärinteentiellä kääntöpaikka on Ojalantien risteyksessä.
Kohteessa voi matkustaa myös itse matkansa maksavia asiakkaita.

Klo 9.00 kuljetus:
➢ Huovilan koulun ja yläkoulun oppilaiden kuljetus Pälli – Huovilan koulu – Muhos yläkoulu
Iltapäiväkuljetukset:
➢ 2 ajokertaa päivässä Huovilan koululta Pälliin klo 12.00 ja/tai 13.00 ja/tai 14.00 ja/tai 15.00.
Iltapäivän kuljetuksissa aikataulun tulee sopia joukkoliikenteen aikatauluun Muhoksen
keskustasta - Leppiniemeen. Yläkoulun/lukion oppilaat haetaan Leppiniemestä. Yläkoulun / lukion
oppilaat tulevat joukkoliikenteen autolla Leppiniemeen, jossa he vaihtavat linja-autopysäkillä (pysäkki
Leppiniemen kauppa P) tähän pyydettyyn kuljetukseen.
Kohteen tarkempi liikennöinti ja aikataulut sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan)
kesken erillisessä ostoliikennesopimuksessa.
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KOHDE 3. LAITASAAREN ALUEEN KOULUKULJETUKSET
Kohde tulee tarjota lukuvuoden kokonaishintana (alv 0 %).
Koulukuljetukset Laitasaaren koululle (Hotintie 22) Laukan sillan, Rovan ja Viskaalinmäen suunnilta.
Oppilaiden noutopisteet ja reitillä kulkevat oppilaat määrittää koulutoimisto. Oppilaat on mahdollista
kuljettaa koululle useammassa erässä.
Kohteeseen kuuluu lukuvuonna 2019 - 2020 noin 50 kuljetettavaa oppilasta. Oppilaiden määrä voi
vaihdella sopimuskauden aikana.
Kääntöpaikka:
Rovalla on Tapiolantiellä, Viskaalinmäellä Hangaksentiellä ja Laukansillalla Riihikyläntie.
Kuljetus:
➢ Laitasaaren koululle klo 8.00 ja/tai klo 9.00
➢ Laitasaaren koululta klo 12.00 ja/tai 13.00 ja/tai 14.00 ja/tai 15.00.
Aamukuljetuksia on 1-2 päivässä ja iltapäiväkuljetuksia on 2-4 päivässä, yhteensä max. 20
kuljetuskertaa viikossa.
Kohteessa voi matkustaa myös itse matkansa maksavia asiakkaita.
Kohteen tarkempi liikennöinti ja aikataulut sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan)
kesken erillisellä ostoliikennesopimuksella.
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KOHDE 4. KYLMÄLÄNKYLÄN ALUEEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSET KIRKONKYLÄN
KOULULLE JA YLÄKOULULLE

Kohde tulee tarjota lukuvuoden kokonaishintana, siten että (alv 0 %).
Oppilaat kuljetetaan
Kirkonkylän koululle (Veturitie 9) ja Muhoksen yläkoululle (Muhostie 5)
Kylmälänkylästä sekä Kylmälänkyläntien varrelta ohessa olevan viitteellisen kartan alueelta
(Kylmälänkylässä, Kylmälänkyläntien ja Nalkintien risteyksestä ja
Utajärven kunnan rajalta
Ahmastieltä.)
Kohteeseen kuuluu lukuvuonna 2019 - 2020 noin 40 kuljetettavaa oppilasta. Oppilaiden määrä voi
vaihdella sopimuskauden aikana.
Kuljetus:
➢ Kylmälänkylän alueelta Kirkonkylän koululle (Veturitie 9) ja Muhoksen yläkoululle (Muhostie 5)
klo 8.00 ja klo 9.00
➢ Muhoksen yläkoululta ja Kirkonkylän koululta Kylmälänkylän alueelle klo 12.00 ja/tai klo 13.00
ja/tai klo 14.00 ja/tai klo 15.00.
Aamukuljetuksia on 1-2 päivässä ja iltapäiväkuljetuksia on 2-3 päivässä, yhteensä 25 kuljetuskertaa
viikossa.
Kohteen
4.
(KYLMÄLÄNKYLÄN
SUUNNAN
OPPILAIDEN
KOULUKULJETUKSET
KIRKONKYLÄN KOULULLE JA YLÄKOULULLE) kilpailutus raukeaa, mikäli Kylmälänkylän
koulua ei päätetä lakkauttaa viimeistään 1.8.2019 alkaen Muhoksen kunnanvaltuuston
päätöksellä. Jos Kylmälänkylän koulun toiminta ei lakkaa, niin ko. alueen koulukuljetukset
kilpailutetaan uudelleen.
Kohteessa voi matkustaa myös itse matkansa maksavia asiakkaita.
Kohteen tarkempi liikennöinti ja aikataulut sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan)
kesken erillisellä ostoliikennesopimuksella.
Kohteen 4 ohessa oleva kartta on yleiskuvaus, tilaaja pidättää oikeuden määritellä kuljetusreitin
yksityiskohtaisemmin.
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KOHDE 5. SANGINJOEN
YLÄKOULULLE

ALUEEN

KOULUKULJETUKSET

HUOVILAN

KOULULLE

JA

Kohteen hinnoittelu tulee tarjota kilometrihintana (alv 0 %).
Kohteeseen kuuluu lukuvuonna 2019 - 2020 kaksi oppilasta Sanginjoelta Huovilan koululle ja
Huovilan koululta Sanginjoelle sekä kaksi oppilasta Muhoksen yläkoululle. Oppilaiden määrä voi
vaihdella sopimuskauden aikana. Kääntöpaikka Sanginjoella on Sanginjoentien ja Ylikiimingintien
risteyksessä.
Kuljetuskerta voi olla Sanginjoen ja Huovilan koulun välinen matka tai Sanginjoen, Huovilan koulun ja
Muhoksen yläkoulun välinen matka tai Sanginjoen ja Muhoksen yläkoulun välinen matka (tai
päinvastaiseen suuntaan samat vaihtoehdot).
Kuljetus:
➢ Sanginjoelta aamulla klo 8.00 ja/tai klo 9.00 Huovilan koululle / Muhoksen yläkoululle
➢ Huovilan koululta/ Muhoksen yläkoululta iltapäivällä klo 12.00 ja/tai klo 13.00 ja/tai klo 14.00
ja/tai 15.00.
Kuljetuksissa voi kulkea koulutoimiston nimeämiä yksittäisiä Huovilan koulun ja Muhoksen yläkoulun
oppilaita Ylikiimingintien varresta.
Kohteen tarkempi liikennöinti sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan) kesken
erillisellä ostoliikennesopimuksella.
Huom! Kartasta puuttuu Huovilan koulun ja Muhoksen yläkoulun välinen alue.
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KOHDE 6. KORIVAARAN ALUEEN KOULUKULJETUKSET KORIVAARAN KOULULLE JA
YLÄKOULULLE
Kohde tulee tarjota lukuvuoden kokonaishintana (alv 0 %).
Koulukuljetukset Korivaaran koululle (Niirasentie 2) ja Muhoksen yläkoululle (Muhostie 5) Soson
suunnasta ja Korivaaran koululle Oulun suunnasta Romppaisentien ja Rönkötien risteyksestä.
Soson alueelta kuljetuksissa kulkee myös Muhoksen yläkoulun oppilaita ja lukiolaisia.
Koulutoimisto määrittelee kohteeseen kuuluvat kuljetettavat esi- ja perusopetuksen oppilaat.
Kuljetus:
➢ aamulla klo 9:ksi (ma - pe), yhteensä 5 ajokertaa viikossa
➢ iltapäivällä klo 13 neljänä päivänä viikossa ja yhtenä päivänä viikossa klo 12 ja/tai klo 13 ja/tai
14, yhteensä 6 ajokertaa viikossa
Kohteeseen kuuluu lukuvuonna 2019-2020 noin 20 Korivaaran koulun oppilasta ja 4 Muhoksen
yläkoulun oppilasta. Kuljetettavien oppilaiden määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana.
Oppilaat on mahdollista kuljettaa Korivaaran koululle useammassa erässä. Mikäli kuljetus suoritetaan
kahtena tai useampana eränä (erillisenä lenkkinä ajettaessa), oppilaiden odotusaika Korivaaran
koululla ei saa ylittää 20 minuuttia.
Palveluntarjoaja voi tarvittaessa (sovittaessa) ajaa reitin kahteen kertaa. Ostoliikennesopimuksessa
erikseen sovitaan rajaukset kohteen 7 kanssa.
Kohteessa voi matkustaa myös itse matkansa maksavia asiakkaita.

Kohteen tarkempi liikennöinti sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan) kesken
erillisellä ostoliikennesopimuksella.
Kohteen 6 ohessa oleva kartta on yleiskuvaus, tilaaja pidättää oikeuden määritellä kuljetusreitti
yksityiskohtaisemmin.
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KOHDE 7. KOULUTOIMISTON MÄÄRITTELEMÄT OPPILASKULJETUKSET
Kohteen hinnoittelu tulee tarjota kilometrihintana (€ / km) (alv 0 %).
Kohteen hinnoittelu alkaa siitä kun asiakas / oppilas on palveluntarjoajan kyydissä.
➢ Hinnoittelussa ei hyväksytä kilometrihinnan lisäksi muita maksuja kuten perusmaksua,
ennakkomaksua tms.
Kuljetuksissa voi olla yhtä aikaa useampi oppilas ja samaan suuntaan menevien oppilaiden
kuljetukset on yhdistettävä yhdeksi kuljetukseksi.
Kuljetukset:
Sisältää erikseen määriteltyjen oppilaiden kuljetukset kouluun ja koulusta Muhoksen kunnan alueella.
Kuljetukset voivat olla myös tilapäisiä esim. tapaturmakuljetukset. Osalla oppilaista kuljetustarve voi
vaihdella Muhoksen yläkoulun jaksojärjestelmän mukaisesti. Oppilaat voivat olla myös erityisoppilaita.
Tarvittaessa tulee olla mahdollisuus kuljettaa pyörätuolilla kulkevia oppilaita. Kuljettajan tulee
tarvittaessa avustaa kuljetettavaa (oppilasta).
Kohteen tarkempi liikennöinti sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan) kesken
erillisellä ostoliikennesopimuksella.
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KOHDE 8. MUHOKSEN KUNNAN JA OULUN KAUPUNGIN VÄLISET OPPILASKULJETUKSET
Kohteen hinnoittelu tulee tarjota ajokertahintana (alv 0 %).
Muhoksen kunnan alueelta tai Oulusta tapahtuvana ajokertahintana.
➢ Hinnoittelussa ei hyväksytä ajokertahinnan lisäksi muita maksuja kuten perusmaksua,
ennakkomaksua tms.
Kuljetuksissa voi olla yhtä aikaa useampi oppilas ja samaan suuntaan menevien oppilaiden
kuljetukset on yhdistettävä yhdeksi kuljetukseksi.
Kuljetukset:
Sisältää erikseen määriteltyjen oppilaiden kuljetukset Muhokselta kodista kouluun Ouluun ja koulusta
Muhokselle oppilaan kotiin. Oppilaat voivat olla myös erityisoppilaita. Osalla oppilaista kuljetustarve
voi olla tilapäistä. Palveluntarjoajalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus kuljettaa pyörätuolilla
kulkevia oppilaita. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava kuljetettavaa (oppilasta).
Kohteen tarkempi liikennöinti sovitaan tilaajan ja valitun liikennöitsijän (palveluntarjoajan) kesken
erillisellä ostoliikennesopimuksella.
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