SAVITAIPALEEN KUNTA
LIITE 2
LIITE RUOKAKULJETUSTARJOUSPYYNTÖÖN
KOHDEKUVAUS ATERIAKULJETUKSISTA 1.8.2018 ALKAEN
Ajoreitti alla oleva 1.8.2018 – 31.12.2020
Ateriakuljetukset tapahtuvat Savitaipaleen kunnan ruokahuollon keskuskeittiöltä, os.
Maitolantie 7, Savitaipale seuraavasti:
1) Sivistystoimen ateriakuljetukset ja työpaja Morova
Koulupäivinä kouluille alkaen 9.8.2018. Kuljetus jatkuu 9.8.2018 – 18.10.2018, 29.10. –
22.12.2018, 7.1.2019 –22.2.2019, 4.3.2019 – 1.6.2019. Syksyn 2019 ja vuoden 2020 ajat
ilmoitetaan myöhemmin, mutta määrältään kuljetukset vastaavat em. aikoja. Esikoulun
ateriakuljetukset noudattelevat koulupäivien ateriakuljetuksia. Päiväkoti Kissankello ma-pe,
vuorohoitokoti Tuulikello pääsääntöisesti ma-pe, satunnaisesti myös la-su (näistä
päivähoitopaikoista joku voi olla kesäkautena suljettuna n. 4 vkoa )

- kouluaterioiden kuljetus tapahtuu lämpövaunuilla ja lämpöastioilla keskuskeittiöltä
Savitaipaleen koulukeskukseen os. Koulutie 7 . Kuljetettavia aterioita on n. 400 lounasta
- esikoululaisten ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten ateriakuljetus lämpö- tai
kylmälaatikoilla ns. mustilla laatikoilla Kivikoululle, os. Peltoinlahdentie 3 B ja Savitaipaleen
koulukeskukseen os. Koulutie 7. Kuljetettavia aterioita n. 30 lounasta ja 30 välipalaa.
- Päiväkoti Kissankellon os. Peltoinlahdentie 3 A, ateriakuljetus lämpö- tai kylmälaatikoilla ns.
mustilla laatikoilla. Kuljetettavia aterioita n. 20 lounasta ja n. 20 välipalaa.
- Vuoropäiväkoti Tuulikellon os. Savitaipaleentie 2 A ateriakuljetus lämpö tai kylmälaatikoilla
ns. mustilla laatikoilla. Kuljetettavia aterioita n. 5-15 lounasta ja välipalaa sekä n. 5-20
päivällistä.

Kaikki sivistystoimen ateriakuljetukset hoidetaan yhteiskuljetuksena.
2) Vanhuspalvelujen hoitolaitosten ja kotipalvelun ateriakuljetukset sekä työpaja
Morovan ateriakuljetukset.

AIKATAULUT JA AJOREITIT
ARKIPÄIVISIN LOUNAAT AJOREITIN MUKAISIIN PAIKKOIHIN
LOUNAAT – NOUTO KESKUSKEITTIÖLTÄ KLO 9.45
Ajoreitti
Maitolantie 7 – Koulutie 7 (Koulukeskus) - Peltoinlahdentie 3B (Kivikoulu esiopetustyhmä) Peltoinlahdentie 3 A (päiväkoti Kissankello) - Savitaipaleentie 2 (vuorohoitokoti Tuulikello) Koivutie 3 (Peiponpesä) - Hallitie 3 (Morova) – Maitolantie 6 (Valkama )-Maitolantie 7A
(Koivukoti)
- ruokien kuljetukset ja elintarvikkeet mustissa kuljetusastioissa
- tyhjien ruoka-astioiden keruu Koulukeskus, Peiponpesä,
Valkama, ja Koivukoti samana päivänä. Muista yksiköistä otetaan ruoan viennin
yhteydessä edellisen päivän kuljetusastiat mukaan ja palautetaan keskuskeittiölle.
-

reitin pituus ( kirkonkylän) n.12,1 km
aika n. 1 tunti 15 min.

VIIKON JOKAISENA PÄIVÄNÄ kuljetettavat ateriat:
AAMUPUUROT - NOUTO KESKUSKEITTIÖLTÄ KLO 6.40
Peiponpesä, Koivukoti ja Valkama.
- puuron viennin yhteydessä otetaan edellisen illan päivällisen kuljetusastiat mukaan ja
palautetaan keskuskeittiölle
- reitin pituus 5,4 km, - aika n. 0,5h
KOTIPALVELUATERIAT (LOUNAS) – NOUTO KESKUSKEITTIÖLTÄ_ensimmäiset
KLO:10:00
- n. 40-50 yksittäin pakattua ateriaa
- kotipalveluaterioiden reitin pituus n. 50 km
- kuljetusaika n. 3 tuntia
- lämpölaatikot palautetaan saman päivän aikana takaisin keskuskeittiölle.
Kotipalveluateriat kuljetetaan kahtena eri noutona (omavalvontalaki velvoittaa etteivät ateriat
saa olla pakattuna yli kahta tuntia lämpöastioissa).
LOUNAS – NOUTO KESKUSKEITTIÖLTÄ KLO.10:00
- Peiponpesä, Koivukoti, Valkama, Tuulikello
- reitin pituus n. 5,4km – aika 0,5h

PÄIVÄLLISET - NOUTO KESKUSKEITTIÖLTÄ KLO:14:30
- Peiponpesä, Koivukoti ja Valkama
- reitin pituus 5,4 km - aika 0,5 h

VIIKONLOPPUISIN JA JUHLAPYHINÄ kuljetettavat ateriat:
Samoin kuin arkipäivisin, muutoksena ainoastaan lounaan ja kotipalveluaterioiden nouto
Keskuskeittiöltä n.30min myöhemmin. Aamupalan ja päivällisen nouto samoin kuin arkena.

