SAVITAIPALEEN KUNTA
LIITE 2
LIITE RUOKAKULJETUSTARJOUSPYYNTÖÖN
KOHDEKUVAUS ATERIAKULJETUKSISTA 1.4.2021 ALKAEN
Ajoreitti alla oleva 1.4.2021- 31.7.2022
Ateriakuljetukset tapahtuvat Savitaipaleen kunnan ruokahuollon keskuskeittiöltä, os.
Maitolantie 7, Savitaipale seuraavasti:

1) Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen ateriakuljetukset
Kuljetukset aloitetaan ja sopimuskausi alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.7.2022. Koulujen
osalta sopimuskausi alkaa lukukauden ensimmäisenä koulupäivänä ja päättyy
lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä v. 2022.
-

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.

-

Vuoropäiväkoti Kissankellon os. Peltoinlahdentie 3 A, ateriakuljetus lämpö- tai
kylmälaatikoilla ns. mustilla laatikoilla. Kuljetettavia aterioita n. 25 lounasta ja n. 25
välipalaa. Perjantain lounaskuljetuksen mukana kuljetetaan viikonlopun ateriat ja
elintarvikkeet kylmänä.

-

Ryhmäperhepäiväkoti Sinikello, Pitkämäentie 3 A 3, ateriakuljetus lämpö- tai
kylmälaatikoilla ns. mustilla laatikoilla. Kuljetettavia aterioita n. 5-10 lounasta ja
välipalaa.

2) Vanhuspalvelujen hoitolaitosten ja kotipalvelun ateriakuljetukset sekä työpaja
Morovan ateriakuljetukset MA-PE, ateriat kuljetetaan myös tarvittaessa
juhlapyhien aattoina sekä arkipyhinä.
-

Työpaja Morova (Hallitie 3), kuljetettavia lounaita n.5-6, lisäksi elintarvikkeet.

-

Peiponpesä (Koivutie 3), kuljetettavia lounaita n.15 ja päivällisiä n.15, lisäksi
elintarvikkeet. Lounaskuljetuksen yhteydessä kuljetetaan päivällisruoka kylmänä.

-

Koivukoti (Maitolantie 7A), kuljetettavia lounaita n.18 ja päivällisiä n.18, lisäksi
elintarvikkeet. Lounaskuljetuksen yhteydessä kuljetetaan päivällisruoka kylmänä.

-

Koivutupa (Maitolantie 7A), kuljetettavia lounaita n.3.

-

Valkama (Maitolantie 6), kuljetettavia lounaita n. 22 ja päivällisiä n. 22, lisäksi
elintarvikkeet. Lounaskuljetuksen yhteydessä kuljetetaan päivällisruoka kylmänä.

-

Kotipalveluateriat päivittäin n. 45-70 kpl, yksittäin pakattuina. Reitin kokonaispituus
määräytyy kulloisenkin asiakasmäärän mukaan, Eksoten sopimuksen mukaisesti
aterioita toimitetaan 15 km:n päähän keskuskeittiöltä. Lämpimät kotipalveluateriat
kuljetetaan vähintään kolmena eri noutona (omavalvontalaki velvoittaa, etteivät
ateriat saa olla pakattuina yli kahta tuntia lämpöastioissa.). Viikonlopun
kotipalveluateriat toimitetaan perjantaisin kylmänä. Maantieteellisistä syistä ja
Eksoten ja asiakkaan välisestä sopimuksesta johtuen, aterioita voidaan kuljettaa
myös osittain arkisin kylmänä, vaikka ateriakuljetusmatka pysyisi Eksoten kanssa
sovitun 15 km:n rajoissa. Näiden kuljetusten hinnan tulee sisältyä
tarjouslomakkeella annettuun päivähintaan.

AIKATAULUT JA AJOREITIT MA-PE, ateriat kuljetetaan myös tarvittaessa
juhlapyhien aattoina ja arkipyhinä
Lähdöt 1-4 sijaitsevat Savitaipaleen kunnan taajama-alueella ja lähtö 5 on taajama-alueen
ulkopuolella.

LÄHTÖ 1, n. klo 9:30
Reitti: Keskuskeittiö (Maitolantie 7) – Koulukeskus (Koulutie 7) – Kivikoulu
(Peltoinlahdentie 3B) – Vuoropäiväkoti Kissankello (Peltoinlahdentie 3A) – Keskuskeittiö
(Maitolantie 7)
Koulukeskukselle lämpövaunut + lämpölaatikot + elintarvikkeet
Päiväkoteihin lämpölaatikot + elintarvikkeet. Perjantaisin kuljetetaan Vuoropäiväkoti
Kissankellon viikonlopun ateriat ja elintarvikkeet.

LÄHTÖ 2, n. klo 10:00
Reitti: Koivukoti/Koivutupa (Maitolantie 7A) – Peiponpesä (Koivutie 3) – Morova (Hallitie 3)
– Sinikello (Pitkämäentie 3 A 3) – Keskuskeittiö (Maitolantie 7)
Kaikki ateriat ja elintarvikkeet toimitetaan yhdellä kuljetuksella (lounas lämpimänä,
päivällinen kylmänä ja lisäksi tarvittavat elintarvikkeet). Perjantaisin kuljetetaan Koivukodin
ja Peiponpesän viikonlopun ateriat ja elintarvikkeet. Kuljetetaan lämpölaatikoissa.

LÄHTÖ 3, n. klo 10:30
Reitti: Keskuskeittiö (Maitolantie 7) - Valkama ( Maitolantie 6) - Kotipalveluateriat 1
(taajama) – Keskuskeittiö (Maitolantie 7)
Kaikki ateriat ja elintarvikkeet toimitetaan yhdellä kuljetuksella (lounas lämpimänä,
päivällinen kylmänä ja lisäksi tarvittavat elintarvikkeet). Perjantaisin kuljetetaan Valkaman
viikonlopun ateriat ja elintarvikkeet. Kuljetetaan lämpölaatikoissa.
Kotipalveluateriat kuljetetaan yksittäin pakattuina lämpölaatikoissa, ma-pe lämpiminä.
Perjantaisin kuljetetaan lisäksi viikonlopun ateriat kylmänä.

LÄHTÖ 4, n. klo 11:00
Reitti: Keskuskeittiö (Maitolantie 7) – Kotipalveluateriat 2
Kotipalveluateriat kuljetetaan yksittäin pakattuina lämpölaatikoissa, ma-pe lämpiminä.
Perjantaisin kuljetetaan lisäksi viikonlopun ateriat kylmänä.
LÄHTÖ 5, n. klo 12:00
Reitti: Keskuskeittiö (Maitolantie 7) – Kotipalveluateriat 3 – Keskuskeittiö (Maitolantie 7) 
Likaisten astioiden palautus keskuskeittiölle (astioiden keruu Koulukeskukselta,
Peiponpesästä, Koivukodista ja Valkamasta).
Kotipalveluateriat kuljetetaan yksittäin pakattuina lämpölaatikoissa, ma-pe lämpiminä.
Perjantaisin kuljetetaan lisäksi viikonlopun ateriat kylmänä.

Muuta huomioitavaa
Tyhjien ruoka-astioiden keruu samana päivänä Koulukeskukselta, Peiponpesästä,
Koivukodista ja Valkamasta ja niiden palautus keskuskeittiölle lähtö 5:n jälkeen. Myös
kotipalveluaterioiden kuljetuslaatikot palautetaan samana päivänä takaisin keskuskeittiölle.
Muista yksiköistä otetaan tyhjät ruoka-astiat ruuan viennin yhteydessä (edellisen päivän
astiat) ja palautetaan keskuskeittiölle päivittäin.
Loput perjantaina yksiköihin jääneet kuljetusastiat ja -laatikot palautetaan maanantaina,
viimeistään päivän ruokakuljetuksen yhteydessä.
Kuvatut reitit on laadittu tämänhetkisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja niihin
voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana.

