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Kansallinen hankintailmoitus    

TARJOUSPYYNTÖ  25.2.2021 

 

YHTEYSLAUTTALIIKENNÖINTI SARVINIEMI-KYLÄNIEMI-LINTUSALO VÄLILLÄ 

HANKINTAYKSIKKÖ 

Virallinen nimi  Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr 

y-tunnus  0835048-6 

Postiosoite   Virastokatu 2, 55100 Imatra 

Yhteyshenkilö   Hanna Ollikainen 

Puhelin   +358 408235105 

Sähköpostiosoite  hanna.ollikainen@ekarjala.fi 

NUTS-koodi   Etelä-Karjala FI1C5 

Nettisivu  https://ekarjala-retkeily.fi/ekvas/ 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on kuntien vuonna 1990 perustama kehittäjäorganisaatio, 

jonka tarkoituksena on voittoa tavoittelematta turvata säätiön toiminnassa mukana olevien 

kuntien asukkaiden virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvien alueiden ja 

reittien käyttömahdollisuudet Etelä-Karjalassa. ¨ 

HANKINTAMENETTELY  

Avoin hankintamenettely, kansallinen hankintailmoitus julkaistaan hankintailmoitus.fi. 

HANKINNAN TAUSTAA 

Eteläisen Saimaan kunnat toteuttivat kesällä 2020 Saimaan saaristoreitti -pyöräreitin, jonka 

osana on vesistöylitys Taipalsaaren Sarviniemen ja Kyläniemen välillä. Vuodesta 2021 alkaen 

reitillä olevan vesiylityksen järjestää Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, ja säätiö on tätä 

varten tehnyt sopimuksen Arctian kanssa Meri 2000 -aluksen vuokraamisesta 2021 alkaen 

vuosittain kesäkauden ajalle. Vuokrasopimus kattaa 100 päivää/kausi + optio 30 lisäpäivää. 

Väylänhuoltoaluksena aiemmin käytössä ollut alus varustetaan ja katsastetaan 

matkustajakäyttöön ennen kauden alkua tänä keväänä. Lautta soveltuu polku- ja 

moottoripyöräilijöiden kuljettamiseen ja se voi ottaa kerrallaan noin 30 matkustajaa.  

HANKINNAN KOHDE JA KUVAUS 

Yhteysaluksen operointi kaudella 2021, optio kausille 2022-2023.  

Tällä hankinnalla haetaan liikennöitsijää Saimaalle em. alukselle ja reitille. Liikennöinnin 

tarkoituksena on jäljempänä esitetyn palvelutason mukaisesti mahdollistaa vesistön ylitys 

polku- ja moottoripyöräilijöille Sarviniemen ja Kyläniemen sekä Puumalan Lintusalon välillä.  

Tilaaja ja toimittaja neuvottelevat option käytöstä viimeistään 6 kk ennen optiokauden alkua, 

jatkosta päätetään yhdessä.  
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Aluksen miehitysvaatimukset 

Meri 2000 -aluksen liikennöinti edellyttää vähintään kaksihenkistä miehistöä, joista toisella 

tulee olla suoritettuna kuljettajankirja ja toisella on oltava kansimiehen pätevyys. Lisäksi 

jommallakummalla näistä tulee olla koneenhoitajankirja tai miehistössä tulee olla kolmas 

henkilö, jolla on koneenhoitajankirja.   

Liikennöitsijän tehtävät 

Liikennöitsijän työtehtäviin kuuluu aluksen ajosuoritus, lastaus ja purkaminen, siirtymät 

kotisatamasta liikennöintisatamaan ja takaisin, aluksen tankkaus, normitarkastukset, aluksen 

ja asiakastilojen pesut ja siivoukset, polttoaineen haku sekä tilitykset lipunmyynnistä. 

Liikennöitsijä seuraa tankkauspisteen polttoainesäiliön polttoaineen määrää ja ilmoittaa 

täydennystarpeesta. 

Liikennöitsijä varmistaa matkustajille miellyttävän asiakaskokemuksen ja huolehtii aluksella 

olevien turvallisuudesta. Työtehtäviin kuuluu myös lautalle tulevien matkustajien lippujen 

matkustusoikeuden tarkastaminen sekä lippujen myynti, jos lautan kapasiteetti sen sallii. 

Matkustajat pyritään ohjeistamaan lippujen ennakko-ostoon. Liikennöitsijä voi itse järjestää 

virvokkeiden tms. tuotteiden myynnin matkan aikana omana liiketoimintanaan.  

Kulujen korvaukset 

Tilaaja vastaa kaikista alukseen kohdistuvista kuluista sisältäen polttoainekulut. Liikennöitsijä 

vastaa liikennöinnin ja siihen liittyvien tehtävien hoitamiseen vaadittavan henkilöstön 

tarjoamisesta tilaajan käyttöön, liikennöinnin toimivuudesta ja asiakaspalvelusta sekä 

aluksen liikennöintikunnosta ja henkilöstön vakuutuksista sekä oman toimintansa 

vastuuvakuutuksesta. Alus on vakuutettu omistajan toimesta ja tilaaja vastaa omista 

vastuuvakuutuksistaan. 

PALVELUTASO 

Liikennöintikausi ja aikataulut 

Liikennöinti toteutetaan pääsääntöisesti ennalta määritettyjen aikataulujen mukaisesti. 

Liikennöintikausi ajoittuu kesällä 2021 ajalle 21.5. - 29.8. jolloin vakiovuorot ajetaan 

päivittäin (7 päivää/vko). Lisäpäiviin tulee varautua kauden lopulla. Aikataulun ulkopuoliset 

tilauskuljetukset ovat mahdollisia kauden aikana, niistä neuvotellaan tilaajan kanssa. 

Liikennöintivälit  

I Sarviniemi-Kyläniemi (kalasatama) 3,8 NM, ajoaika 1 tunti 

II Sarviniemi-Lintusalo (Nestorinranta) 11,5 NM, ajoaika 2 tuntia 

Sarviniemi-Lintusalo-reitillä aikataulussa varaudutaan ajamaan Ruuhonsaaren retkisataman 

kautta, ajo vain mikäli matkustajissa on saarelle menijöitä tai sieltä tulijoita. 

 

III Sarviniemi-Partakoski ajetaan 2-3 päivänä heinäkuussa myöhemmin ilmoitettavina 

päivinä. 
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Nestorinrannassa aikataulu on sovitettu Puumalan saaristoreitin yhteysaluksen Norppa II:n 

aikatauluihin. Sarviniemen, Kyläniemen ja Nestorinrannan satamissa alukselle on varattu 

soveltuva rantautumispaikat, joissa matkustajien ja pyörien lastaus on mahdollista 

keularampin kautta.  

 

Liikennöitsijää pyydetään ilmoittamaan hinta mahdollisille erikseen tilattaville lisävuoroille 

Sarviniemi-Kyläniemi-välille sekä Sarviniemi-Lintusalo-reitille. Lisäksi heinäkuussa ajettaville 

vuoroille Sarviniemestä Savitaipaleen Partakoskelle pyydetään ilmoittamaan hinta. 

Liikennöitsijän tulee varautua lisävuoroihin, mikäli kysyntää sille on. Myös mahdolliset 

tilaajan omat sekä muut yksityiset tilaukset aikataulun ulkopuolella ovat mahdollisia. 

Lisätilaukset sovitaan erikseen tilaajan kanssa. 

Reittiä ei liikennöidä, mikäli varattuja ylityksiä ei ole lähtöaikaan mennessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikkavaraukset ja lippujen myynti 

Tilaaja toimittaa lippujen myyntijärjestelmän. Paikkavaraukset ja lippujen myynti tapahtuu 

verkkokaupassa. Liikennöitsijä saa matkustajista luettelon, josta tarkastaa lastauksen 

yhteydessä matkustusoikeus. Lippuja myydään myös paikan päällä, jos aluksella on tilaa. 

Pyörälautan aikataulu 2021  Yhteensä 101 päivää 

       

21.5.-17.6. & 8.8.-29.8. matala sesonki   18.6.-7.8. korkea sesonki 

 (50 päivää)    

 (51 päivää)  

  MA-SU LA  MA-SU KE-LA   

         

Sarviniemestä 16:00   16:00 10:00    

Kyläniemi 16:30   16:30 10:30   

         

Kyläniemestä 17:00   17:00 11:00    

Sarviniemi 17:30   17:30 11:30   

         

Sarviniemestä  12:00   12:00   

Ruuhonsaaret T  *   12:40   

Lintusalo  13:50   13:50   

         

Lintusalosta   14:30   14:30   

Ruuhonsaaret T  *   15:10   

Sarviniemi  15:50   15:50   

         

T=ajetaan tarvittaessa *=ei ajeta, kun ei paluuta seuraavana päivänä 
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Liikennöitsijällä ei ole oikeutta harjoittaa lautalla liikennöintiä omaan lukuunsa, vaan kaikki 

liikennöinti tapahtuu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön nimissä.   

Asiakaspalvelu ja asiakaspalautteet   

Liikennöitsijän tulee suorittaa urakka hyvällä asiakaspalveluasenteella. Palvelusta annettavat 

reklamaatiot selvitetään yhdessä tilaajan kanssa. Tilaajalla on viiden reklamaation jälkeen 

halutessaan oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Aluksen kotisatama ja huolto 

Aluksen kotisatama liikennöintikauden aikana on Sarviniemi, jossa alukselle on varattu oma 

laituripaikka. Tankkaus tapahtuu Saimaanrannan satamassa. 

Liikennöitsijä sitoutuu noudattamaan aluksen huolto-ohjelmaa ja vastaa aluksen 

päivittäisistä huoltotoimenpiteistä omalla työllä.  Liikennöitsijä ja tilaaja sopivat tarvittavista 

hankinnoista liikennöinnin takaamiseksi ja niihin on tilaajalla nimetty yhteyshenkilö. 

 

LIIKENNÖINTISOPIMUS 

Liikennöinnistä laaditaan sopimus, jonka yksityiskohdat tarkistetaan tilaajan ja liikennöitsijän 

kesken neuvottelussa. Sopimukseen kirjataan tässä tarjouspyynnössä esitetyt tehtävät 

liikennöitsijälle ja tilaajalle sekä palvelutason edellyttämät vaatimukset. Liitteenä olevaa 

vastuunjakotaulukkoa voidaan tarkentaa sopimusneuvotteluissa. Lisäksi noudatetaan 

Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut, päivitys 

2017) sekä huomioidaan pandemiapykälä, joka on myös tarjouspyynnön liitteessä. 

Tilaaja ja liikennöitsijä neuvottelevat option käytöstä edellisen vuoden loppuun mennessä. 

Mahdollisista hinnanmuutoksista keskustellaan liikennöitsijän ja tilaajan kesken 

neuvottelussa. Optiovuotta koskevat hinnanmuutosesitykset tulee ilmoittaa kirjallisesti 

tilaajalle. Uusista hinnoista sovitaan yhteisesti kirjallisesti, yksipuolista ilmoitusta ei 

hyväksytä. Mahdollisten optiovuotta koskevien hinnanmuutosesitysten tulee perustua 

todellisiin kustannusten muutoksiin. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida 

pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Hinnoissa on huomioitava myös 

kustannusten lasku. Tilaajalla on pyydettäessä oikeus saada tarjoajalta tarvittavat tiedot 

hinnanmuutosten tarkistamista  

Liikennöintisopimukseen liitetään pandemiapykälä, joka on tarjouspyynnön liitteenä. 

 

ALUKSEEN TUTUSTUMINEN 

Alukseen voi tutustua Lappeenrannassa tiistaina 2.3. klo 9-12. Tutustumiseen tulee 

ilmoittautua viimeistään klo 9 sähköpostilla hanna.ollikainen@ekarjala.fi tai puh/viesti 

040 823 5105. Näyttötilaisuuteen osallistuvien on täytettävä Arctian koronalomake paikan 

päällä. 

mailto:hanna.ollikainen@ekarjala.fi
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VAATIMUKSET TARJOAJALLE  

Soveltuvuusvaatimukset 

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 

toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen 

suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 

 

Tarjouksen tekijän tulee antaa tarjouksen yhteydessä tiedot siitä, onko yritys merkitty 

kaupparekisteriin, ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993) mukaiseen arvonlisävero-

velvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tiedot annetaan 

tarjouslomakkeen liitteessä. 

Tarjoajan on todistettava tiedot tarjouksen mukana lähetettävillä dokumenteilla. 

Todistukset, rekisteriotteet, lausunnot ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta 

vanhempia laskettuna niiden saapumisesta hankintayksikölle. Mikäli tarjoaja on liittynyt 

Tilaajavastuu.fi -palveluun ja tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiseksi todistukseksi riittää 

Luotettava kumppani -raportti. 

 

Soveltuvuusvaatimusten tulee täyttyä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Mikäli 

tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä. 

 

Lisäksi tarjoajan tulee esittää todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisvelvollisuutta ei ole tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 

maksusopimus on tehty.    

Henkilöstön pätevyys 

Tarjoajan tulee esittää tarjouksessa pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstö vähintään 

yhden miehistön osalta. Todistukset kaikkien liikennöintiä hoitavien henkilöiden 

pätevyydestä tulee toimittaa tilaajalle ennen liikennöinnin aloittamista. Tarjoaja voi lisätä tai 

vaihtaa miehistöä näin halutessaan.  

Tarjoaja saa käyttää alihankkijoita, mutta sen on hyväksytettävä alihankkijat tilaajalla. 

Henkilöstön pätevyysvaatimukset on varmistettava alihankkijoita käytettäessä sekä 

mahdollisissa henkilöstön vaihdoksissa. 

Vastuuvakuutus: 

Tarjoajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus mikä on otettu toimialalle, 

joka kattaa tämän hankinnan kohteena olevan palvelun sekä tilaajalle, kolmannelle 

osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vastuuvakuutuksen 

vakuutusmäärän on oltava vähintään 500 000 euroa.  
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Luottoluokitusraportti: 

Hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittäväksi taloudelliseksi toimintakyvyksi katsotaan, 

että tarjoaja on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä A tai sen 

katsotaan riippumattoman tahon laatiman lausunnon mukaan olevan vaadittua 

ratingluokitusta vastaava tilinpäätöstietoihin perustuen. Riippumaton taho voi olla pankki, 

muu luottolaitos tai luottotietoyhtiö. Tarjoaja vastaa luottoluokitusraportin tai 

tilinpäätöstiedoista laadittavan lausunnon kustannuksista. Tarjoajan tulee antaa selvitys, 

mikäli ei voi toimittaa raporttia. 

TARJOUKSEN SISÄLTÖ 

Tarjous laaditaan tarjouslomakkeelle suomenkielellä. Tarjouksessa annetaan seuraavat 

tiedot: 

Tarjouksen tekijän / liikennöitsijän yhteystiedot sekä kokemus ja referenssit vastaavista 

vesiliikennetehtävistä.  

Hinnat seuraavasti: Tarjouksen arvonlisäveroton hinta vuoden 2021 liikennöintikaudelta 

(21.5.-29.8.) sekä pyydetyt reittikohtaiset arvonlisäverottomat hinnat. 

Henkilöstön nimet ja pätevyydet sekä kokemus vesiliikennetehtävistä 

• Kuljettajankirja  

• Kansimiehen pätevyyskirja  

• Koneenhoitajankirja jommallakummalla näistä tai kolmannella henkilöllä 

Tarjouksen liitteenä on toimitettava hankintalain ja tilaajavastuulain edellyttämät 

dokumentit, selvitys luottokelpoisuudesta sekä vastuuvakuutuksesta. 

 

TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTAPERUSTEET 

Tarjousten vertailussa 10 % määräytyy tarjoajan esittämän kokemuksen perusteella. 

Kokemuksessa otetaan huomioon sekä tarjouksen tekijän tai liikennöinnistä vastaavan 

henkilöstön kokemus seuraavasti: Yhteensä lasketut kokemusvuodet 1p/vuosi, maks 10p. 

Loput (90 %) lasketaan yhdelle kaudelle (2021) ilmoitetun aikataulun mukaisen liikennöinnin 

hinnan perusteella kaavalla pienin hinta/tarjottu hinta x 90p. 

HANKINNAN AIKATAULU  

2.3. klo 9-12  alukseen tutustuminen Lappeenrannassa. Ilmoittauduttava viimeistään klo 9 

sähköpostilla hanna.ollikainen@ekarjala.fi tai puh/viesti 040 823 5105. 

Näyttötilaisuuteen osallistuvien on täytettävä Arctian koronalomake paikan 

päällä. 

 Osoite:  Lauritsalan väyläasema 

Tilimäenkatu 21 

53300 Lappeenranta 

mailto:hanna.ollikainen@ekarjala.fi
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13.3.  mennessä kilpailutukseen liittyvät kysymykset tulee lähettää sähköpostilla 

osoitteella virkistysaluesaatio@ekarjala.fi  

19.3.  viimeistään julkaistaan vastaukset kysymyksiin osoitteessa https://ekarjala-

retkeily.fi/liikennoitsija/ 

25.3.2021 klo 12 mennessä tarjoukset liitteineen tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

virkistysaluesaatio@ekarjala.fi. Viestikenttään merkitään otsikoksi  

”Saimaan Saaristoreitti liikennöinti 2021-23”.  

 

Liitteet Meri 2000 -aluksen esite 

 Kartta liikennöintireiteistä (esite vuodelta 2020) 

Vastuunjakotaulukko ja pandemiapykälä  

Tarjouslomake 3 sivua 

  

 

Lisätiedot Hanna Ollikainen, toimitusjohtaja, p. 040 823 5105, hanna.ollikainen@ekarjala.fi 

 Matti Moller, projektipäällikkö, p 0400-990 633, matti.moller@ekvas.fi  

 

 

 

 25.2.2021  Hanna Ollikainen 

  toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 

https://ekarjala-retkeily.fi/liikennoitsija/
https://ekarjala-retkeily.fi/liikennoitsija/
mailto:hanna.ollikainen@ekarjala.fi
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