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Liite 1

PALVELUKUVAUS
Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu kutsutaksiliikenteen toimintaperiaatteet ja
kilpailussa olevat liikennöintikohteet. Tilaajalla tarkoitetaan Sysmän kuntaa ja asiakkaalla
kuljetettavaa asiakasta.

1. Palvelussa noudatettavat säännöt
Kunta tekee taksiyrittäjän kanssa kutsutaksilinjan ajamisesta sopimuksen.
Kutsutaksilinjat ovat kaikille avoimia.
Kutsutaksilinjat ajetaan aikataulun mukaan, jos yksikin asiakas suorittaa kutsun. Jos
kutsua ei tule, linjaa ei ko. päivänä ajeta. Tarkempi aikataulu laaditaan yhdessä
tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kanssa, tilaaja hyväksyy aikataulut. Lähtöajat
Sysmän kirkonkylältä on mainittu palvelukuvauksessa kunkin reitin kohdalla. Aikataulut
julkaistaan kunnan kotisivuilla, mahdollisista aikataulumuutoksista tulee sopia ennakkoon
tilaajan kanssa.
Kutsutaksi vie asiakkaan kutsutaksilinjan varrella olevaan asiakkaan haluamaan
kohteeseen. Pääsääntöisesti taksiin noustaan kutsutaksireitin varrelta. Erityistapauksissa
taksi voi noutaa asiakkaan tämän kotipihalta.
Ajettavan reitin ajankohdan sattuessa pyhäpäiväksi voi reitin ajaa joko pyhäpäivää
edeltävänä tai sen jälkeisenä arkipäivänä.
Reittien pituudet vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Todelliset reittien pituudet muodostuvat asiakkaiden tilausten perusteella. Kuljetusreitin
pituus lasketaan siten, että reitti alkaa ja päättyy Sysmän kirkonkylään. Laskutettava
kilometrimäärä on Sysmän kirkonkylältä takaisin Sysmän kirkonkylälle, kuitenkin aina
enintään todelliset reitistä autolle aiheutuneet kilometrit.
Ajot järjestetään asiakkaiden tilausten mukaan ja asiakkaat tilaavat kuljetuksen
suoraan kuljetusyrittäjältä päivää ennen kuljetusta.
Kunta maksaa liikenneyrittäjälle kilometripohjaisen korvauksen, josta korvauksesta on
vähennetty asiakkailta perittävä linja-autotaksan mukainen maksu. Liikenneyrittäjä
laskuttaa kustannukset kunnalta kuukausittain seuraavan kuukauden 15. päivään
mennessä. Laskusta tulee ilmetä ajettu reitti, ajokerrat, asiakkaiden lukumäärä kultakin
ajokerralta sekä asiakkailta saadut maksut. Liikennöitsijä on velvollinen pyydettäessä
antamaan tilaajalle liikennöintiin ja sen suunnitteluun liittyviä tietoja.

2. Tarjottavat kohteet

1. Sysmä kk – Särkilahti - Soiniemi - Vehkasalo – Vuorisalo – Vintturi – Vehmaa –
Taipale – Liikola – Hiekko - Sysmä kk
- torstaisin, kesällä myös tiistaisin
- lähtö Sysmä kk klo 8.00 ja klo 12.00
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2. Sysmä kk - Kirveskoski – Valittula – Tikkala- Sysmä kk
- perjantaisin
- lähtö Sysmä kk klo 8.45 ja klo 11.45
3. Sysmä kk – Valittula
- perjantaisin yhteys Koiviston Auton klo 18.00 vuorolta Lahdesta
- sunnuntaisin yhteys Koiviston Auton vuorolle klo 17.30 Lahteen
4. Sysmä kk- Suopelto – Sysmä kk
- tiistaisin ja perjantaisin
- lähtö Sysmä kk klo 10.45 ja klo 13.15
5. Sysmä kk – Rapala – Sysmä kk
- tiistaisin ja perjantaisin
- lähtö Sysmä kk klo 8.30 ja klo 13.00
6. Sysmä kk - Suomennurmi – Sysmä kk
- perjantaisin
- lähtö Sysmä kk klo 8.30 ja klo 11.45
7. Sysmä kk – Nuoramoinen – Ravioskorpi – Lahdenpohja – Sysmä kk
- perjantaisin
- lähtö Sysmä kk klo 9.00 ja klo 11.45
8. Sysmä kk – Nuoramoinen – Onkiniemi – Nuoramoinen – Sysmä kk
- keskiviikkoisin
- lähtö Sysmä kk klo 8.30 ja klo 11.45
Reittien ajopäiviä ja aikatauluja voidaan tarvittaessa muuttaa paremmin asiakkaita palveleviksi
liikennöitsijän ja kunnan yhteisellä sopimuksella

