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TARJOUS KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUODELLE 2022-2023 (AJALLE 11.8.20223.6.2023)
Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjous tulee jättää yllä olevaan osoitteeseen torstaina
21.4.2022 klo 14.00 mennessä. Suljettuun kuoreen merkintä ”kuljetustarjous”.
Viitaten koulukuljetuksia koskevaan 29.3.2022 päivättyyn tarjouspyyntöönne, teen seuraavan
tarjouksen:

Liikennöitsijä:
Nimi:

__________________________________

Osoite:

___________________________________

Puhelin:

___________ Sähköp. ______________________

Auto:
Auton tyyppi:_________________________________________ ja/tai
Merkki ja vuosimalli:

__________________________________

Autoon mahtuu oppilaita niin, että kaikille on turvavyö:
1-6 lk oppilaita:

7-9 lk ja lukion oppilaita:

Varautuminen häiriötilanteisiin:

Alkolukko:

on

ei

_______________________________________________

____________________________________________________________________________
Tarjouksen kohde:
Olen tutustunut tarjouskilpailuasiakirjoihin ja tarjoudun järjestämään alla mainittujen kohteiden
liikennöinnin koko sopimuskauden tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti
seuraavaan hintaan:
HUOM! Reitti alkaa ensimmäisen kuljetettavan käytyä kyytiin ja päättyy viimeisen
jäädessä pois kyydistä. Peräjälkeen ajettavia reittejä ei yhdistetä vaan kukin reitti alkaa
ensimmäisen kuljetettavan käytyä kyytiin ja päättyy viimeisen jäädessä pois
Pyydämme tarjouksessa ilmoittamaan kuljetuksen hinnan kunkin reitin osalta euroina/km ilman
arvonlisäveroa. Laskutettaessa hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Tarjouksessa ilmoitettu hinta on voimassa koko sopimuskauden.
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AAMUKULJETUS MA-PE
Mikäli enintään 5 km pituinen reitti ajetaan aamukuljetuksessa suoraan
pääreitin jatkona, hinta on sama kuin pääreitillä.
LUKIO, (Europaeuksen koulu) KLO 8.00
1.11

(37-31 km) Saimaanharju-(Kiveläntie,Taipalsaari)-Taipalsaari kk-lukio n. klo 7.50 ,
7-8 opp. Reitti lyhenee 17.2.2023 alkaen 31 km:n pituiseksi.
€/km___________________

1.12

(46 km) Vääräntie-Lepistöntie, Suomenniemi-Survajantie,Savitaipale-lukio, 4 opp.
€/km___________________

1.13

(32-39 km) Pentilampi, Taavetti- Hatisen th., Lantantie-Heituinlahti-(Susivuori)Säänjärvi-Ollikkala-lukio, 7-9 opp.
€/km___________________

1.14

(88-90 km) Hirvivuoren-/Kotkantie, Kuusankoski klo 6.30-Valkeala klo 6.50Vekaranjärvi(tie 369) n. klo 7.13-Tuohikotti klo 7.20-Kasarmitien/Rauhalanraitin
kautta- lukio klo 7.50, n. 9 opp. Reitti lyhenee 17.2.2023 alkaen n. 82 km:n
pituiseksi. Kuljetusoppilaita on tuon ajankohdan jälkeen 4-5 ja reitin
Kouvolasta lähtevä osuus Tuohikottiin voidaan ajaa suoraan 15-tietä.
€/km___________________

Liityntäkuljetukset lukion (Europaeuksen koulun) kuljetusreiteille:
1.15

(19 km) Lemi, Mikonkuja-Lemi kk- Huttula, 4 opp., syöttökuljetuksena linja-autolle
Huttulaan n. klo 7.27
€/km___________________

1.16

(13 km) Telakanmäenkatu th. klo 6.40-Väinämöisenkatu klo 6.50-JukolankatuStanderskjöldinkatu klo 6.55-Oikokatu klo 7.00, syöttökuljetuksena linja-autolle
Oikokatu, Lappeenranta, 3-6 opp.
€/km___________________
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HEITUINLAHDEN KOULU JA ESIOPETUS, EUROPAEUKSEN KOULUN
SYÖTTÖKULJETUS KLO 8.30
1.21

(16 km) Heituinlahden koulun aamukuljetus ja Europaeuksen koulun syöttökuljetus
linja-autolle Heituinlahteen
Vieruvantie –Niinimäki –Heituinlahden koulu, 4-5 opp.
€/km___________________

1.22

Heituinlahden koulun aamukuljetus
(7 km) Kylliälän-/Niontie-Heituinlahden koulu, 2 opp.
€/km___________________

1.23

(20 km) Europaeuksen koulun syöttökuljetus Lantan tienhaaraan avoimen
joukkoliikenteen autolle. Jatkona Heituinlahden koulun ja esiopetuksen
aamukuljetus (osa Heituinlahden koulun oppilaista tulee mukaan avoimen
joukkoliikenteen autolta ), 17-18 opp. (autossa kerrallaan enintään 11-14 opp.).
Korpelantie -Jäkäläntie-Taavetintie 1230-Lantan th.n. klo 8.03-8.13 (avoimen
joukkolikenteen auton aikataulu)-Heituinlahden koulu
€/km___________________
KIRKONKYLÄN ESIOPETUS JA EUROPAEUKSEN KOULU, KLO 9.00

1.31

(29 km) Europaeuksen koulu
Huttusenniementie-Koskeintie th-Partakoskentie-koulu, 11 opp.
€/km___________________

1.32

(18 km) Europaeuksen koulu
Survajantie-Mikkelintie-Nikkiläntie, 3 opp.
€/km___________________

1.33

(28 km) Europaeuksen koulu
Kuivasentie-Kuivasensaarentie-Pettilä-Suomalansaarentie-Hyrkkälä-koulu 10 opp.
€/km___________________

1.34

(7 km) Europaeuksen koulu
Mikkelintie-Ramulantie-koulu, 10-13 opp. (tai esim. 6+7) opp.
€/km___________________

1.35

(12 km) Europaeuksen koulu
Niontie-koulu, 5 opp.
€/km___________________
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1.36

(7 km) Europaeuksen koulu
Valkolanmäentie-Tuohikotintie-Ollikkala n. klo 8.40, syöttökuljetus avoimen
joukkoliikenteen autolle, 4 opp.
€/km___________________

Reittejä voidaan kunnan kuljetustarpeen mukaan tarvittaessa yhdistää.
Reittien yhdistämiseen vaikuttaa hinnan lisäksi kaikkiin koulukuljetuksiin käytettävissä
oleva kuljetuskapasiteetti sekä sen vaikutus kuljetusaikatauluihin.

PALUUKULJETUS
Mikäli enintään 5 km pituinen reitti ajetaan paluukuljetuksessa suoraan
pääreitin jatkona, hinta on sama kuin pääreitillä.
Lukion ja Europaeuksen koulujen kuljetus klo 15.00
2.11

(88-90 km) Lukio klo 15.00
Kasarmitien/Rauhalanraitin kautta-Tuohikotti-Vekaranjärvi(tie 369)- ValkealaHirvivuoren-/Kotkantie, Kuusankoski, n. 9 opp. Reitti lyhenee 17.2.2023 alkaen n.
82 km:n pituiseksi. Kuljetusoppilaita on tuon ajankohdan jälkeen 4-5 ja reitin
Tuohikotti-Kouvola -osuus voidaan ajaa suoraan 15-tietä.
€/km___________________

2.12

(37-31 km) Lukio ja Europaeuksen koulu klo 15.00
Koulu-Hyrkkälä-Taipalsaari-(Kiveläntie, Taipalsaari)-Saimaanharju, 8-9 opp. Reitti
lyhenee 17.2.2023 alkaen 31 km:n pituiseksi.
€/km___________________

2.13

(28 km) Lukio ja Europaeuksen koulu klo 15.00
koulu- Partakoskentie-Koskeintie-Pettilä-Kuivanen-Suomalansaari, 6-7 opp.
€/km___________________

2.14

(46-(61) km) Europaeuksen koulu, lukio klo 15.00
koulu-Survajantie-Mikkelintie-Lepistöntie,Suomenniemi-(Huttusenniemi), 4-8 opp.
€/km___________________

2.15

(40 km) Europaeuksen koulu klo 15.00
koulu-Nio-Korpelantie-Kauliontie, 11 opp.
€/km___________________

2.16

(7 km) Europaeuksen koulu klo 15.00
koulu-Kaskei (Ramulantie)-Mikkelintie, 4-6 opp.
€/km___________________
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Jatkokuljetukset linja-autoilta
2.17

(19 km) Huttula, Lemi-Lemi kk- Mikonkuja, Lemi 4 opp., jatkokuljetuksena linjaautolta Huttulasta n. klo 15.20
€/km___________________

2.18

(13 km) Oikokatu, Lappeenranta – Standerskjöldinkatu- JukolankatuVäinämöisenkatu -Telakanmäenkatu th., 3-6 opp., jatkokuljetuksena linja-autolta
Oikokadulta n. klo 16.00
€/km___________________

Europaeuksen koulun ja esiopetuksen paluukuljetukset klo 12-14
Kuljetussuunnat:
Koska osan Europaeuksen koulun ja esiopetuksen paluureiteistä kilometri- ja
oppilasmäärä voi lukujärjestyksen vuoksi vaihdella suuresti, tarjoushinta annetaan
enintään 15 kilometrin ja yli 15 kilometrin pituiselle reitille. Nämä reitit ovat: 2.212.24. Tarjousten vertailuhinta on näiden hintojen keskiarvo ja tämän vertailuhinnan
mukaan ratkaistaan tarjousjärjestys. Laskutus tehdään annetun kilometrihinnan
mukaisesti toteutuneen ajokilometrimäärän perusteella.
2.21

(5-16-21 km) Hyrkkälä-Solkei-Tukiala- Pettilä-Kuivasensaarentie, yht. 1-4 opp.
€/km___________________enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

2.22

(5-18 km) Nikkiläntie –Mikkelintie yht. 1-2 opp.
€/km___________________enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

2.23

(7-18 km) Säänjärvi-(Heituinlahti), yht. 3-12 opp.
€/km___________________enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

2.24

(13-30 km) Havo-Kaihtula-Pumpula-Välijoki, yht. 3-18 opp.
€/km___________________enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

Savitaipaleen kunta
Sivistysosasto
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE

Tarjouslomake A, koulukuljetus, Liite 2

6(8)

29.3.2022

p. 040 7131 875, p. 040 7131 870

2.25

(4-8 km) Kaskei,yht.1-10 opp.
€/km___________________

2.26

(2-9 km) Partakoskentie-Koskeintie, yht. 1-7 opp.
€/km___________________

2.27

(29 km) Huttusenniementie 330, yht. 1-3 opp.
€/km___________________
yhdistettynä reitit 2.26 ja 2.27, reitti 2.28

2.28

(29-30 km) Partakoskentie-Koskeintie-Huttusenniemi, yht. 2-10 opp.
€/km___________________
Mikäli oppilaiden koulu tai esiopetus päättyy jonakin koulupäivänä niin, että
yhdistettyä reittiä 2.28 voidaan käyttää, tällöin reitit 2.26 ja 2.27 eivät toteudu.

Matka mitattuna etäisimpään pisteeseen, oppilasmäärä jakaantuu 1-3 lähtöaikaan.
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Heituinlahden koulun ja esiopetuksen paluukuljetukset klo 11.30-14.30
Koska Heituinlahden koulun paluureittien kilometri- ja oppilasmäärä voi
lukujärjestyksen vuoksi vaihdella suuresti, tarjoushinta annetaan enintään 15
kilometrin ja yli 15 kilometrin pituiselle reitille. Tarjousten vertailuhinta on näiden
hintojen keskiarvo ja tämän vertailuhinnan mukaan ratkaistaan tarjousjärjestys.
Laskutus tehdään annetun kilometrihinnan mukaisesti toteutuneen
ajokilometrimäärän perusteella.
2.31

(13-30-(43) km) koulu- Purtoismäki-(Kauliontie)-Hämäläinen- Vieruvantie, yht. 2-13
opp.
€/km___________________enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

2.32

(3-28 km) koulu-Hatinen-Taavetintie-Korpelantie-Välijoki-Vehkjärventie(Kunttulantie), yht. 1-12 opp.
€/km___________________ enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

2.33

(7-(21-33) km) koulu-Niontie-(Taavetintie-Korpelantie-Välijoki-(VehkjärventieKunttulantie),
yht. 1-14 opp.
€/km___________________ enintään 15 km:n pituiselle reitille
€/km___________________ mikäli reitin pituus on yhteensä yli 15 km

Huom! Taavetintie-Korpelantie-Välijoki-Vehkjärventien osuus voidaan yhdistää
reittiin 2.32 tai 2.33 koulun kuljetustarpeen mukaan.
Matka mitattuna etäisimpään pisteeseen, oppilasmäärä jakaantuu 1-4 lähtöaikaan.
Reittejä yhdistetään tarpeen mukaan myös paluukuljetuksissa.
Reittien yhdistämiseen vaikuttaa hinnan lisäksi kaikkiin koulukuljetuksiin käytettävissä
oleva kuljetuskapasiteetti sekä sen vaikutus kuljetusaikatauluihin.

Liitteet:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Päiväys ja allekirjoitus:
päivänä

______________kuuta 2022

________________________
allekirjoitus ja
nimen selvennys
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