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YPÄJÄN KUNTA  LIITE 1 
Sivistystoimi  TARJOUSPYYNTÖ 20.4.2020 
Perttulantie 20   
32100 YPÄJÄ 

 
 
  
      
 
KOHTEET JA ALUSTAVAT REITTIKUVAUKSET LV. 2020–2021 YPÄJÄ 
 
 

1. Palikkala–Hyrsynkulma 

 
Kuljetusoppilaat (arvio): 23 

Esikoulu 1 

Yhtenäiskoulu:  

Perttulan yksikkö 1.-4. lk 10 

Kartanon yksikkö 5.-9. lk 12 

 
Oppilaspaikkojen määrä autossa pitää olla vähintään 16. 
 
Aamukyytejä on päivittäin pääsääntöisesti 2 (-3) ja iltapäiväkyytejä 2 (- 3).  
Samassa kuljetuksessa on sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilaita. 
 
Esikoulu alkaa päivittäin klo 9 ja päättyy klo 13.  
Yhtenäiskoulun Perttulan ja Kartanon yksiköissä voi alkaa portaittain klo 8 / klo 9 / (klo 10) ja 
voi päättyä portaittain klo 13/ klo 14/ (klo 15). 
 
Arvioitu reitti pääpiirteittäin (noin 34 km/ kierros, noin 170 – 204 km/ päivä) 
 
Kallaistentie – Saarentie – Mäenpääntie – Turuntie – Hyrsynkulmantie – Kaahintie – 
Vähäsuontie – Kujatie – Harjulantie PL – Alhonkuja (linja-autopysäkki,10-tie) – Forssantie – 
Aholantie – Köllintie – Kartanon yksikkö (Varsanojantie 97) Perttulan yksikkö (Hossintie 4) / 
Esikoulu, Heporannan päiväkoti (Perttulantie 22)  
 
Reitin pituus lasketaan alkavaksi siitä paikasta, kun ensimmäinen kuljetettava nousee autoon 
ja päättyväksi siihen paikkaan, kun viimeinen kuljetettava poistuu autosta. Reitin pituus 
vaihtelee per kierros.  
 
Reitti ja kunkin kierroksen aikataulu/ kuljetuskierrosten määrä tarkentuvat 
lukujärjestysten valmistumisen jälkeen.  
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2. Kuusjoki–Manninen 
 

 
Kuljetusoppilaat (arvio): 22 

Esikoulu 4 

Yhtenäiskoulu:  

Perttulan yksikkö 1.-4. lk 11 

Kartanon yksikkö 5.-9. lk 7 

 
 
Oppilaspaikkojen määrä autossa pitää olla vähintään 16. 
 
Aamukyytejä on päivittäin pääsääntöisesti 2 (-3) ja iltapäiväkyytejä 2 (- 3).  
Samassa kuljetuksessa on sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilaita. 
 
Esikoulu alkaa päivittäin klo 9 ja päättyy klo 13.  
Yhtenäiskoulun Perttulan ja Kartanon yksiköissä voi alkaa portaittain klo 8 / klo 9 / (klo 10) ja 
voi päättyä portaittain klo 13/ klo 14/ (klo 15). 
 
Arvioitu reitti pääpiirteittäin (noin 35 km/ kierros, noin 175 – 210 km/ päivä): 
 
Vellinkimäentie – Mannistentie – Suokulmantie – Soukanseljäntie – Kuusjoentie – 
Ruokosuontie – Kuusjoentie – Lingontie – Käkimäentie – Jyvämäentie/ Koskentie – 
Porrasmäentie – Kartanon yksikkö (Varsanojantie 97)/ Perttulan yksikkö (Hossintie 4)/ 
Esikoulu, Heporannan päiväkoti (Perttulantie 22) 
 
Reitin pituus lasketaan alkavaksi siitä paikasta, kun ensimmäinen kuljetettava nousee autoon 
ja päättyväksi siihen paikkaan, kun viimeinen kuljetettava poistuu autosta. Reitin pituus 
vaihtelee per kierros.  
 
Reitti ja kunkin kierroksen aikataulu/ kuljetuskierrosten määrä tarkentuvat 
lukujärjestysten valmistumisen jälkeen.    
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3. Ypäjänkylä 
 

 
Kuljetusoppilaat (arvio): 30 

Esikoulu - 

Yhtenäiskoulu:  

Perttulan yksikkö 1.-4. lk 10 

Kartanon yksikkö 5.-9. lk 20 

 
Oppilaspaikkojen määrä autossa pitää olla vähintään 22. 
 
Aamukyytejä on päivittäin pääsääntöisesti 2 (-3) ja iltapäiväkyytejä 2 (- 3).  
Samassa kuljetuksessa on sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilaita. 
 
Esikoulu alkaa päivittäin klo 9 ja päättyy klo 13.  
Yhtenäiskoulun Perttulan ja Kartanon yksiköissä voi alkaa portaittain klo 8 / klo 9 / (klo 10) ja 
voi päättyä portaittain klo 13/ klo 14/ (klo 15). 
 
Arvioitu reitti pääpiirteittäin (noin 34 km/ kierros, noin 170 – 204 km/ päivä): 
 
Vanhan-Karrintie th – Ypäjänkyläntie (linja-autopysäkki: Tahkokallio P) – Ypäjänkyläntie (linja-
autopysäkki Nopola P) – Raarin Puoti – Ypäjänkyläntie (noin 1 km päässä, paluu) – Sahantie 
– Suomelantie – Onkijoenperäntie – Pelkoperäntie PL – Aronkorventie th – Sorrintie – 
Uutelantie – Hollinkorventie (linja-autopysäkki, Ypäjänkyläntie) – Rajalahdentie – Kartanon 
yksikkö (Varsanojantie 97) / Perttulan yksikkö (Hossintie 4) / Esikoulu, Heporannan päiväkoti 
(Perttulantie 22) 
 
Reitin pituus lasketaan alkavaksi siitä paikasta, kun ensimmäinen kuljetettava nousee autoon 
ja päättyväksi siihen paikkaan, kun viimeinen kuljetettava poistuu autosta. Reitin pituus 
vaihtelee per kierros.  
 
Reitti ja kunkin kierroksen aikataulu/ kuljetuskierrosten määrä tarkentuvat 
lukujärjestysten valmistumisen jälkeen.    
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4. Saarikko–Levä–Kartanonkylä–Mätikkö 
 

 
Kuljetusoppilaat (arvio): 20 

Esikoulu 1 

Yhtenäiskoulu:  

Perttulan yksikkö 1.-4. lk 15 

Kartanon yksikkö 5.-9. lk 5 

 
Oppilaspaikkojen määrä autossa pitää olla vähintään 20. 
 
Aamukyytejä on päivittäin pääsääntöisesti 2 (-3) ja iltapäiväkyytejä 2 (- 3).  
Samassa kuljetuksessa on sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilaita. 
 
Esikoulu alkaa päivittäin klo 9 ja päättyy klo 13.  
Yhtenäiskoulun Perttulan ja Kartanon yksiköissä voi alkaa portaittain klo 8 / klo 9 / (klo 10) ja 
voi päättyä portaittain klo 13/ klo 14/ (klo 15). 
 
Arvioitu reitti pääpiirteittäin (noin 25 km/ kierros, noin 100 – 150 km/ päivä): 
 
Loimaantie – Männiköntie – Etelärinteentie th – Mattilantie th – Saarikontie/Jyvämäentie – 
Saarikontie – Lassilantie – Levänmäentie – Keskikyläntie – Pohjankulmantie – Mätiköntie – 
Kartanon yksikkö (Varsanojantie 97) / Perttulan yksikkö (Hossintie 4) / Esikoulu, Heporannan 
päiväkoti (Perttulantie 22) 
 
Reitin pituus lasketaan alkavaksi siitä paikasta, kun ensimmäinen kuljetettava nousee autoon 
ja päättyväksi siihen paikkaan, kun viimeinen kuljetettava poistuu autosta. Reitin pituus 
vaihtelee per kierros.  
 
Reitti ja kunkin kierroksen aikataulu/ kuljetuskierrosten määrä tarkentuvat 
lukujärjestysten valmistumisen jälkeen.    

  
  


