LIITE 4 KALUSTOVAATIMUKSET

Kalustovaatimukset, maaseutuliikenne
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaisessa liikenteessä tulee käyttää alla olevan määritelmän mukaista kalustoa.
Jäljempänä ilmoitetut määräykset ovat kaluston vähimmäisvaatimuksia.
Matkustajia palvelevat ominaisuudet
Kohteeseen soveltuva linja-auto, jossa tulee vähintään olla:
- istumapaikkoja sellainen määrä, että matkustajamäärä ei säännöllisesti ylitä auton istumapaikkojen määrää
- tavaratila, johon mahtuvat esim. kokoon taitetut lastenvaunut, kokoon taitettu pyörätuoli, polkupyörä tai sukset ym.
- selkeä, valaistavissa oleva linja- tai reitti/määränpääkilpi tai -näyttö joko tuulilasissa tai sen yläpuolella
- joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen mukainen älykortin lukemiseen soveltuva lukijalaite
Kohteeseen soveltuva taksi, jossa tulee vähintään olla:
- selkeä ja valaistavissa oleva linja- tai reitti/määränpääkilpi tai -näyttö joko tuulilasissa tai sen yläpuolella
- joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen mukainen älykortin lukemiseen soveltuva lukijalaite
Käytettävän kaluston tulee olla siistiä. Ikkunoiden ja penkkiverhoilujen tulee olla ehjät. Autojen tulee olla ehjiä ja käyttöominaisuuksiltaan ko. liikenteeseen sopivia. Enimmäkseen lapsia tai koululaisia kuljettavien vuorojen autoihin suositellaan kalustoa,
jossa on ajantasaisen lainsäädännön mukaiset turvavyöt.
Ympäristöominaisuudet ja muut tekniset ominaisuudet
Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa edellyttämät vaatimukset:
- Kaikkien käytettävien linja-autojen tulee täyttää vähintään Euro 2–tason päästövaatimukset typen oksidien (NOx) ja partikkeleiden (PM) osalta
- polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta edellytetään polttoaineen kulutuksen seurantaa koko kaluston
osalta (linja-autot ja henkilöautot)
Liikenteenharjoittajan tulee toimittaa kohteiden hoitamisessa käytetyn kaluston kulutustiedot ajettua kilometriä kohden ensimmäisen sopimusvuoden päätyttyä. Kulutustiedot voidaan toimittaa liikenteenharjoittajan oman seurantajärjestelmän mukaisessa muodossa. Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa esimerkiksi ympäristöjohtamis- tai energiatehokkuussopimusjärjestelmän
todistus tai vastaava, jossa asian aktiivinen seuranta ilmenee.
Alkolukko on pakollinen kaikissa ajoneuvoissa.
Ikä
Kaluston enimmäisikä on seuraava:
- 1+8-paikkaiset tai alle henkilöautot 5 vuotta
- 1+16-paikkaiset tai alle linja-autot 7 vuotta
- yli 1+16-paikkaiset linja-autot 15 vuotta
Enimmäisikä lasketaan ensirekisteröintiajankohdasta. Enimmäisikäehto koskee kutakin sopimuksen mukaista liikennöintivuotta erikseen. Auton ikä lasketaan käyttöönottokuukaudesta lukien. Uudelleen korittamiseen ja peruskorjaukseen liittyvästä
iän laskemisesta on todettu yleisissä ehdoissa. Yleisissä ehdoissa on todettu myös ominaisuuksiltaan ja tyypiltään muunlaisen
kaluston poikkeuksellisesta käyttämisestä.
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