
Pornaisten kunnan oppilaskuljetusten ostoliikennepalvelujen hankinta 
lukuvuosille 2019-21 sekä optiona lukuvuosille 2021-2023 
 
 
Pornaisten oppilaskuljetusten Hilma- järjestelmään (21.3.2019 lähetettyyn) tarjouspyyntöön liittyvät 
kysymykset ja niihin annetut vastaukset. 
 
Tarjoajien on huomioitava tarjousta tehdessään alla oleviin kysymyksiin annetut vastaukset. 
Tarjousaika päättyy 23.4. klo 12. 
 
 

- Onko tarjous tehtävä tällä hetkellä käytössä olevan auto- ja paikkamäärän mukaisesti? (kohde 1: 
2 autoa, joista toinen 13-paikkainen ja toinen 16 paikkainen, kohde 2: yksi 13- paikkainen auto, 
kohde 3: yksi 13-paikkainen auto, kohde 4: kaksi 12- paikkaista autoa) 

 
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoukset on tehtävä siten, että kohteittain liitteessä 1 määritelty 
oppilaspaikkamäärä täyttyy. Kohteessa 4 oppilaspaikkamäärä määräytyy kuljetettavan 
oppilasmäärän perusteella. Lisämäärityksinä edellytetään, että kaluston on oltava 
oppilaskuljetusten tiestöön soveltuva myös hankalissa talviolosuhteissa. Tilaajan kokemusten 
perusteella kohteiden 1-3 oppilaskuljetuksiin soveltuvat parhaiten 13-16- paikkaiset autot, joissa on 
kohtuullisesti kapasiteettia, mutta autot eivät ole liian suuria pienille yksityisteille. Kohteessa 4 
vähintään toisen auton on oltava sen kokoinen, että tarvittaessa koko kuljetettava oppilasmäärä 
mahtuu yhteen autoon. 
 
Tilaaja antaa ohessa tarjousten tekemisen tueksi kohteittain lisätietoa seuraavasti: 
 
Kohde 1: Kohdetta ei voida ajaa yhdellä autolla, koska oppilaita kuljetetaan samanaikaisesti 
kahteen eri kouluun. Yhden auton sisältämiä tarjouksia kohteeseen 1 ei voida näin ollen hyväksyä. 
Kohteen hyväksyttävä minimipaikkamäärä on yhteensä 29 oppilaspaikkaa, eli esimerkiksi yksi 13-
paikkainen ja yksi 16- paikkainen auto. Tarjouspyynnössä ei estetä suuremman paikkamäärän 
tarjoamista. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että kalustolla on pystyttävä tarjouspyynnön 
mukaisesti ajamaan kapeillakin teillä hankalissa olosuhteissa myös talvisin. Tarvittaessa tilaaja 
edellyttää auton vaihtoa soveltuvaan, mikäli esim. 20- paikkaisella autolla ei pystyttäisi 
oppilaskuljetuksia toteuttamaan tilaajan edellyttämällä tavalla. Kohteeseen on mahdollista tarjota 
myös esimerkiksi 3 autoa. Tarjoajien on kuitenkin hyvä tiedostaa, että suurempi automäärä 
tarkoittaa korkeampaa vertailuhintaa. Tilaajan tavoitteena on pitää autojen kokoluokka 
mahdollisimman suurena kilometrimäärän rajoittamisen näkökulmasta, mutta silti tiestöön ja 
olosuhteisiin soveltuvana. 
 
Kohde 2: Kohde on todennäköisesti ajettavissa koko sopimuskauden optiovuodet mukaan lukien 
yhdellä vähintään 13- paikkaisella autolla. 
 
Kohde 3: Kohde on todennäköisesti ajettavissa koko sopimuskauden optiovuodet mukaan lukien 
yhdellä vähintään 13- paikkaisella autolla. 
 
Kohde 4: Kohdetta ei voida tällä hetkellä ajaa yhdellä autolla, koska oppilaita kuljetetaan 
samanaikaisesti useampaan eri kouluun. Yhden auton sisältämiä tarjouksia kohteeseen 4 ei voida 
näin ollen hyväksyä. Tulevaisuudessa oppilasmäärän mahdollisesti vaihdellessa vähintään toisen 
auton on oltava sen kokoinen, että tarvittaessa koko kuljetettava oppilasmäärä mahtuu yhteen 
autoon. 
 



Kaikkien kohteiden osalta tarjouspyynnön mukaisesti on mahdollista, että sopimuskauden aikana 
autojen tarve kohteissa kasvaa tai vähenee, mikäli oppilasmäärissä tapahtuu ennakoitua 
suurempia muutoksia. Automäärän kasvattaminen tapahtuu siten, että automäärän kasvattamisen 
mahdollisuutta tarjotaan ensisijaisesti kohteen kuljetuksia hoitavalle liikennöitsijälle. Tarvittaessa 
kuljetuksia tarjotaan seuraavana etusijajärjestyksessä olevalle. Kilometrihinta määräytyy tarjoajan 
tarjouksen mukaisesti. Automäärää voidaan vähentää, mikäli kuljetettava oppilasmäärä voidaan 
viedä kouluihin käytössä olevaa kalustoa pienemmällä kalustomäärällä. 

 
- edellytetäänkö myös linja-autoilta 3-pisteturvavyövaatimusta? Yleensä busseissa on ainoastaan 

lannevyö matkustajapaikoilla, joiden edessä on penkki. 
 

Oppilaskuljetuksiin käytettävässä kalustossa on oltava 3- pisteturvavyöt. Mikäli kysyjä on 
tarkoittanut bussilla täysikokoista linja-autoa, ne eivät sovellu Pornaisissa oppilaskuljetusten 
ajamiseen kokonsa puolesta. Tilaajan kokemuksen perusteella oppilaskuljetuksiin soveltuvat 
parhaiten 13-16 paikkaiset autot kohteissa 1-3.  
 

- Mitkä ovat nykyiset hinnat? 

Voimassa olevalla sopimuskaudella kilometrihinta on 1,43€/km. Vähimmäiskorvauksena on ollut 
kohteissa 1 ja 2 280km/auto/päivä ja kohteessa 3 210km/auto/päivä. Tarjoajien on huomioitava, 
että tulevalla sopimuskaudella ei makseta muita korvauksia toteutuneeseen ajoon perustuvien 
kilometrien lisäksi. Kohteen 4 hinta on tällä hetkellä 345€/päivä kuljetuskokonaisuuden 
hoitamisesta.  
 

- Voiko aloittaa vanhalla autolla, koska uutta autoa ei välttämättä enää kerkeä sopimuksen alkuun 

mennessä saamaan ja jos, niin miten autojen ikäpisteytys menee näissä tapauksissa (eli 

sopimuskaudelle tulee uusi auto)?  

Oppilaskuljetusten kilpailutus on alustavasta aikataulusta myöhässä. Koska myöhästyminen on 
tilaajasta johtuva syy, on mahdollista tarjota uutta ajoneuvoa tarjouksessa siten, että liikennöitsijä 
tilaa uuden ajoneuvon mahdollisimman pian oppilaskuljetusten tarjouskilpailun ratkaisun jälkeen. 
 
Vanhalla ajoneuvolla, joka kuitenkin täyttää tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset, voi aloittaa, 
mikäli tarjoaja pystyy esittämään tilauksen uudesta ajoneuvosta viimeistään 31.5.2019 mennessä. 
Mikäli tarjoaja ei hanki uutta ajoneuvoa tarjouksensa mukaisesti, katsotaan kyseessä olevan 
sopimusrikkomus, joka johtaa sopimuksen purkamiseen ennen oppilaskuljetusten tosiasiallista 
aloittamista. 

 
Mikäli tarjoaja tarjoaa uutta ajoneuvoa, toteutetaan ajoneuvon ikäpisteytys uuden tarjottavan 
ajoneuvon tietojen mukaisesti. Tarjoaja ilmoittaa tässä tapauksessa tarjouslomakkeella (liite 4) 
uuden ajoneuvon tiedot. 

 


