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Lukion neljän kuljetukset ja perusopetuksen kerhokuljetukset lukuvuodelle 

2022-2023 
 

Muonion kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjouksia lukuvuodelle 2022-2023 lukion noin klo 16.15 lähtevistä 

kuljetuksista ja perusopetuksen samaan aikaan lähtevistä kerhokuljetuksista. Tarjoukset jätetään 

sähköpostitse viimeistään maanantaina 30.5.2022 klo 15 osoitteeseen sivistys@muonio.fi.  

Tämän kilpailutuksen mukaiset kuljetukset alkavat aikaisintaan viikolla 32. Kuljetusten toteutuminen riippuu 

lukujärjestyksestä ja vaihtelee jaksoittain. Lukion klo 16.15 kuljetukset ja kerhokuljetukset ajetaan 

mahdollisuuksien mukaan yhdessä. Vain ajetut kuljetukset maksetaan. 

Lukion kuljetusten tarve ilmoitetaan jaksoittain, koeviikkojen aikana kuljetuksia ei pääsääntöisesti ole (noin 

jakson viimeinen viikko, lukion rehtori antaa tarkemman ajan). Useimmissa lukion kuljetuksissa on vain yksi 

lukiolainen, jonka velvollisuus on ilmoittaa mahdollisesta poissaolosta kuljettajalle ja koululle. 

Kerhokuljetuksista ilmoitetaan jaksoittain kerhoaikataulu. Kerhovuosi alkaa myöhemmin ja päättyy aiemmin 

kuin kouluvuosi. Kuljetustarve ilmoitetaan osallistujien mukaan kerhopäivänä kerhon alkaessa.  

Tarjouksen voi tehdä joko yhdestä tai useammasta suunnasta. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua 

huolehtimaan kaikista saman suunnan reiteistä.  

Tarjous annetaan pisimmälle tai muulle suunnan perusreitille. Muiden saman suunnan reittivaihtoehtojen 

hinnat suhteutetaan pisimpään reittiin suunnan kohdalla mainitulla tavalla. Poikkeamat perusreitistä 

sovitaan erikseen. Lähtökohtaisesti muutoskilometrin hinta on pisimmän reitin hinta jaettuna pisimmän 

reitin pituudella. Yhteenveto on taulukossa asiakirjan lopussa. 

Etelä 

Etelän suunnan reittejä ajetaan kolmeen pituuteen: etelään asti (Kaalamanniementie), Kangosjärvelle (myös 

itäpuoli) ja Lehdontie (ja/tai Käpytie).  Tarjous annetaan pisimmälle reitille (Kaalamanniementie). Jos reitti 

toteutuu lyhyempänä, Kangosjärven hinta on 50 % koko hinnasta ja Lehdontien 15 %. Poikkeamat 

perusreitistä (esimerkiksi Reponiemi) sovitaan yrittäjän kanssa ylempänä mainitulla tavalla.  

Itä 

Idän suunnan perusreitti on Särkijärven kautta Tiurajärvelle tai Keimiöniemeen. Tarjous annetaan 

pisimmälle reitille (Tiurajärvi). Jos reitti toteutuu lyhyempänä, Keimiöniemen hinta on 60 % koko hinnasta ja 

Särkijärven 30 %. Poikkeamat perusreitistä (Linkuniemi, Torassieppi ja sekä Keimiöniemen että Tiurajärven 

kuuluminen samaan reittiin) sovitaan yrittäjän kanssa ylempänä mainitulla tavalla.  

Pohjoinen 

Pohjoisen suunnan pisin reitti on Kajanki – Ylimuonio – Sonkamuotka. Tarjous annetaan  pisimmälle reitille 

(Sonkamuotka). Jos reitti toteutuu lyhyempänä, Kajangin hinta on 60 % koko hinnasta ja Ylimuonion 50 %. 

Kerässieppi 

Kerässiepin reitin hinta annetaan Kerässieppiin asti. Jos reitti toteutuu lyhyempänä, Liepimäjärven hinta on 

60 % koko hinnasta. 

Lisätietoja ja tarkempia reittitietoja voi kysyä vt. sivistysjohtaja Päivi Rantakokolta, puh. 040 489 5160 tai 

paivi.rantakokko@muonio.fi 
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 Reitti Osuus hinnasta 

Etelä Kaalamanniementie 100 % 

 Kangosjärvi (myös itäpuoli) 50 % 

 Lehdontie ja/tai Käpytie 15 % 

   

Itä Tiurajärvi 100 % 

 Keimiöniemi 60 % 

 Särkijärvi 30 % 

   

Pohjoinen Sonkamuotka 100 % 

 Kajanki 60 % 

 Ylimuonio 50 % 

   

Kerässieppi Kerässieppi 100 % 

 Liepimäjärvi 60 % 
 


