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Ote Espoon kaupungin Ryhmä- ja yksilökuljetukset - hankinnan kohteen kuvauksesta:
11.6. Kalusto

Kuljetuksia reititettäessä Palveluntuottaja valitsee auton tyypin Asiakkaan tarpeiden
mukaisesti.
Kuljetuksiin käytettävä kalusto ja varusteet ovat tämän Palvelun tuottamiseen sopivia.
Erityiskuljetuksissa kalusto ja varusteet ovat tarvittaessa mm. nostolaittein varusteltua
ja kaluston sisäkorkeuden ja esteettömyyden osalta riittäviä. Vaikeasti liikkuvien Asiakkaiden osalta on huomioitava, että astinlaudat ovat riittävän leveitä ja auton korkeus mahdollistaa Asiakkaan siirtymisen auton sisällä. Tilaajalla on oikeus tarkastaa
kaluston sopimuksenmukaisuus esimerkiksi nousemalla auton sisään auditointien yhteydessä.
Käytettävän kaluston tulee olla varustettu toimivalla alkolukolla. Koulukuljetuksissa,
varhaiskasvatuksen kuljetuksissa ja lastensuojelun kuljetuksissa tulee lisäksi olla
koulukuljetuskyltti. Koulukuljetuskylttejä tulee olla vähintään yksi per ajoneuvo ja sen
tulee olla näkyvällä paikalla, kuten auton edessä, takana, katolla tai kojelaudalle kiinnitettynä siten, että se näkyy riittävän pitkälle.

Ajoneuvon rikkoutumisesta tai muusta vastaavasta syystä kuljetuksesta vastaava
Palveluntuottaja voi tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan käyttää muuta kuin
sopimuksen mukaista ajoneuvoa. Tästä tulee aina ilmoittaa viipymättä Tilaajan yhteyshenkilölle. Espoon kaupungin ollessa Tilaajana, Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus Espoon kaupungin Logistiikkaan. Kauniaisten kaupungin osalta palveluntuottaja tekee ilmoituksen Liitteessä 3 Yhteystietolomake määritellyille henkilöille. Tilaaja
ja Palveluntuottaja sopivat keskenään ilmoituksen tiedoista ja lähettämistavasta.
Edellytyksenä on, ettei alkolukolla varustettua ja kuljetukseen muuten sopivaa ajoneuvoa ole käytettävissä. Vara-auto Kuljettajineen tulee olla saatavilla tunnin sisällä
tarpeen ilmenemisestä.
Kuljetuskalusto on siistissä ja asianmukaisessa kunnossa sekä katsastettu lain edellyttämällä tavalla. Autossa ei saa olla irtonaisia tai vaarallisia tavaroita (esimerkiksi
tuulilasinestettä), joihin Asiakas voi päästä käsiksi.
Kalusto tulee kuhunkin kuljetukseen valita siten, että paikalliset tie- ja keliolosuhteet
otetaan huomioon.
Kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään kevyiden ajoneuvojen päästöjen vähentämisen Euro 6 -standardi sopimuksen ensimmäisen voimassaolovuoden kuluessa. Kuljetuskaluston minimivaatimus on Euro 5 -standardi, jota voi käyttää ensimmäisenä sopimusvuotena sekä varakalustona. Varakalusto saa olla ajossa korkeintaan 20 %
ajasta, joka lasketaan kuukausittain ja kuljetusreiteittäin.
Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että ajoneuvo täyttää sovitut päästövaatimukset koko sopimuskauden ajan.
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11.6.1. Esteettömän kaluston yleisvaatimukset
Esteettömän kaluston tulee täyttää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä
esitetyt vaatimukset. Tekniset vaatimukset ovat sopimuksen laatimisen hetkellä määräyksessä TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019.
1. Pyörätuolit ja niissä matkustavat on luotettavasti kiinnitettävä ajoneuvoon standardin SFS 5912 tai standardin ISO 10542-1:2012 mukaisesti neljästä kiinnittämiseen
tarkoitetusta pisteestä. Kiinnityshihnojen on oltava pyörätuolin kiinnittämiseen riittävän lujat ja nopeasti irrotettavissa. Pyörätuolissa istuvan asiakkaan turvavyö on kiinnettävä auton runkoon sanotun standardin mukaisesti. Matkustaja kiinnitetään pyörätuoliin ensisijaisesti autoon ankkuroidulla kolmipisteturvavyöllä. Pyörätuolin kiinnityksen ja matkustajan turvavöiden on oltava erillisiä kiinnitysjärjestelmiä. Autoissa on oltava riittävä määrä kiinnitysliinoja ja -paikkoja apuvälineiden turvallista kiinnittämistä
varten.
2. Pyörätuolissa matkustavan asiakkaan kuljetussuunnan tulee olla kasvot kulkusuuntaan päin.
3. Askelkorkeus ajoneuvoon kulkuovesta (sivuovi) noustessa ei maanpinnasta mitattuna ylitä 250 mm. Askelman on oltava tasainen ja sen syvyyden vähintään 100 mm.
4. Kaikki istuimet on oltava varustettu turvavöin.
5. Ajoneuvon kulkuoven (sivuovi) molemmin puolin on oltava ajoneuvoon nousemista
ja sieltä poistumista helpottavat tartuntakahvat.
6. Ajoneuvon matkustamo-osassa on oltava tartuntakahvoja muun muassa istuinten
takana autossa liikkumista helpottamaan.
11.6.2. Iso esteetön auto
Ison esteettömän ajoneuvon tekniset vaatimukset ovat kulloinkin voimassa olevan
ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun määräyksen (sopimuksen laatimishetkellä TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019) mukaiset. Pyörätuolipaikkojen tilassa
saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden
tarvitsema tila ei vähennä pyörätuolin tilaa.
Ajoneuvon on täytettävä esteettömään kalustoon liittyvät yleisvaatimukset sekä alla
olevat vaatimukset:
• Suuri esteetön ajoneuvo, jossa pyörätuolipaikan minimimitat ovat: leveys 0,75 m,
pituus 1,1 m ja korkeus 1,45 m (kulkuaukon leveys minimissään 0,8 m ja korkeus
1,45 m)
• esteettömät ajoneuvot on varustettava kaksiaisaisella nostimella
• Ajoneuvon painoluokan on oltava vähintään 3050 kg
• Ajoneuvossa on oltava taukolämmitin (Webasto tai vastaava)
• Istumapaikkamäärän on Kuljettajan ja pyörätuolipaikan lisäksi oltava vähintään
viisi (5)
• Pyörätuolin, sähköpyörätuolin ja sähkömopon autoon nostamista varten on oltava
nostin (hissi), jolla Asiakas apuvälineineen tai kävelevä Asiakas voidaan nostaa
kyytiin. Nostimessa olisi hyvä olla myös tukikaide kävelevää Asiakasta varten.
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•

•

Maksimissaan 350 kg nostokyvyn omaavan nostimen nostotason hyötypituuden
on oltava vähintään 1350 mm pitkä ja hyötyleveyden tulee olla vähintään 750
mm.
Invanostimen laitojen tulee olla vähintään 7 cm korkeat. Nostimessa on oltava
loppupysäytin, joka on vähintään 10 cm korkea
Ajoneuvossa on oltava vähintään 5 kg hiilidioksidisammutin sähköpaloja varten.
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