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Virtain kaupunki 
KESKUSTAN VALMISTUSKEITTIÖT:

• Rantatien koulun keittiö: 850 lounasta/pv, aterioita yhteensä  

n.1100 /pv, Kuljetuskohteita 9, kuljetettavia  lounaita  n.500

• Terveyskeskuksen keittiö: 185 lounasta/pv, aterioita yhteensä 

n. 500/pv. Ulkoinen kuljetus: Vihriälä, kotiateriat, 

päiväkeskus, viikonloppuisin Louhenrinne. Sisäinen kuljetus 

Keiturinpuiston vanhainkoti 4 osastoa ja terveyskeskus 

vuodeosasto

• PALVELUKEITTIÖT

• Koivurinteen päiväkoti

• JAKELUKEITTIÖT:

• Vanhainkodin keittiö

• Liedenpohjan koulu

• KYLÄKOULUJEN VALMISTUSKEITTIÖT 3 KPL



 Kiertävä ruokalista 6 viikkoa

 Sesonki- ja juhlapyhät huomioidaan

 Käytössä suomalainen liha (Atria, Saarioinen, HK)

 Pääosin kotimaiset kasvikset (pakasteissa joitain 
ulkomaalaisia tuotteita käytössä esim. paprika, maissi)

 Kotimaiset juurekset 

 Kotimaiset marjat

 Puolivalmisteissa paljon sydänmerkkituotteita

Toiminta



ELINTARVIKKEIDEN  PÄÄTOIMITTAJAT

 Kuntahankinnat Kespro

- Kuivatuotteet, säilykkeet, liha, kala

- Tuoretuotteet, pakasteet

 Valio

- maitotaloustuotteet

• Vilen

• - tuore leipä, kahvileipä

VIRTAIN KAUPUNKI



 Elintarvikehankinnat ruokapalvelut yht:   530.000 €  

 Paikalliset toimijat/lähiruoka Kokonaisostoista n. 2,2%

 - Vilen, tuore leipä, kahvileipä, saatavana läpi vuoden, 
toimitukset päivittäin

 Simo Jussila, paseeratut marjat, toimitetaan sopimuksen 
mukaan pakastettuna tilaajan omiin astioihin

 Ahon Jogurtti Oy: maustamaton/maustettu jogurtti, 
saatavana läpi vuoden n. 650 l vuodessa

 Joutsenjärven luomutila: Luomumansikat, satokautena 
(päiväkoti, terveyskeskus ) n. 350 kg

 Yksityiset toimittajat: mustikka, puolukka, satokautena

VIRTAIN KAUPUNKI



MITEN SAADAAN KYSYNTÄ JA 
TARJONTA KOHTAAMAAN?

ONGELMIKSI KOETUT ASIAT:

• * Epätietoisuus siitä mitä tuotteita on saatavilla

• * Vuoropuhelu – yhteistyö- verkosto

• * Tarvittavien tuotteiden isot määrät ja 
jalostusaste

• * toimitusvarmuus

• * Toimitukset läpi vuoden -



TULEVAISUUS:
* Tiedossa mitä tarjontaa alueella
* Ruokalistojen ja reseptiikan muokkaaminen 
lähiruokatasolle  Tuotteet ja tilattavat/toimitettavat          
määrät tiedetään ennakkoon
*tuotteiden jalostusaste saatu tarvittavalle tasolle
* Hankintaosaaminen

MITEN SAADAAN KYSYNTÄ JA 
TARJONTA KOHTAAMAAN?



* Kasvikset (kuorittuina, paloteltuina, pakastettuina, 
soseina
* Tuore leipä 
* Juurekset, peruna (pestynä, kuorittuna, paloiteltuna)
* Mansikka, raparperi, vadelma, musta- ja punaherukka, 
mustikka, puolukka (perattuna, tuoreena, pakastettuna, 
mehuna)
* luomuvilja, hiutaleet,  suurimot

KIITOS!

Tarvittavat tuotteet:


