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TARJOUSPYYNTÖ PYYNTÖ MÄÄRÄALAN (311 m2 SEKÄ ULKOTERASSIN) 

VUOKRAAMISESTA KIINTEISTÖSTÄ HIEKKARANNANTIE 11, HIETARANNAN 

UIMARANNALLA RANTAKAHVILARAVINTOLAN PALVELUIDEN TUOTTAMISTA 

VARTEN 

 

EHDOKAS osallistuu tarjouspyyntöön täyttämällä ja toimittamalla: 

 

- Tarjouslomakkeen (tämän asiakirjan liitteenä 1) 

- Suunnitelman kahvila-ravintolan toteuttamisesta (tämän asiakirjan liitteen 1 kohdan IV mukaisesti) 

 

Tarjouspyynnön päätteeksi valituksi tulleen toimittajan kanssa allekirjoitetaan vuokrasopimus (tämän 

asiakirjan liitteenä 2). 

 

Täytetty tarjouslomake liitteineen on palautettava viimeistään 27.1.2017 klo 10.00 mennessä Helsingin 

kaupungin kirjaamoon ja kuoriin tai kommenttikenttään merkintä HEL 2017–000034 

 

postiosoite:    käyntiosoite 

Helsingin kaupunki   Helsingin kaupunki  

Kirjaamo    Kirjaamo 

Liikuntavirasto PL 10    Pohjoisesplanadi 11 - 13 

00099 Helsingin kaupunki   00170 HELSINKI 

 

sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjouspyynnön tekijä 

Helsingin kaupungin Liikuntavirasto antaa tarjouspyynnön kohteen vuokralle. Liikuntaviraston toiminta-

ajatuksena on helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen liikunnan keinoin. Virasto 

tuottaa monipuolisia palveluja erilaisille asiakasryhmille ja aktivoi sekä tukee muita liikuntapalvelujen 

tuottajia, liikuntaseuroja ja liikuntalaitoksia. Liikuntaviraston tehtäviin kuuluu mm. ulkoilualueiden ylläpito; 

uimarantojen hoito ja kehittäminen. 

 

Ks. lisää osoitteesta: http://www.hel.fi/www/liv/fi/liikuntaviraston-esittely/ 

 

 

2. Tarjouspyynnön kohde 

Vuokra kohteena on 311 m2 ja ulkotarjoilutaso n. 200 m2 määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 

Hiekkarannantie 11 Hietarannan uimarannalla, rantakahvilaravintolan palveluiden tuottamista varten sisältäen 

seuraavaa: 
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1. Vuokrasopimus kiinteistön määräalasta 

Tarjouspyynnön voittaneen yrittäjän kanssa solmitaan noin. 6 – vuotinen vuokrasopimus.  

Liikuntavirasto perii ko. kohteesta markkinaehtoista pääomavuokraa. Pääomavuokran lisäksi yrittäjä 

ei suorita muita korvauksia. 

2. Käyttöoikeus määräalaan: 

Valittu yritys saa määräalaan vuokralaisen oikeudet. Lisäksi vuokralaisella on mahdollisuus 

liikuntaviraston hyväksymänä kehittää kohdetta siten, että vuokralaisella on mahdollisuus rakentaa tai 

kunnostaa vuokratulla alueella oleva rakennus kahvila-ravintolatoimintaa varten. Samassa 

rakennuksessa sijaitsee uimarannan käyttöön tarkoitetut WC- ja suihkutilat, jotka säilyvät Helsingin 

kaupungin liikuntaviraston vastuulla. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava 

huomioon rantaympäristö ja se, miten rakennuksen on tarkoitus palvelulla ympäristöään ja rantaa 

käyttäviä ihmisiä. 

3. Velvoite rantakahvila-ravintolapalvelun järjestämisestä: 

Valittu yritys sitoutuu tuottamaan alueella rantakahvila-ravintolapalvelua.  

3. Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntö on julkaistu 9.1.2017 Liikuntaviraston internet sivuilla.  

 

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 

 

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta korvausta. 

 

 

5. Vuokrasopimus 

 

 Helsingin kaupungin liikuntaviraston tekee asiasta päätöksen, jonka jälkeen allekirjoitetaan vuokrasopimus 

tarjouskilpailun voittaneen yrittäjän kanssa.  

 

Sopimukseen sisältyy oikeus määräalan vuokraan kiinteistöstä Hiekkarannantie 11 ja velvoite alueen kahvila-

ravintolapalveluiden tuottamiseen. 

 

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017 mennessä. Sopimusaika on noin kuusi (6) vuotta 

Sopimus ei synny vielä toimijan valinnasta ilmoitettaessa vaan vasta, kun kirjallinen sopimus on molempien 

osapuolten allekirjoittama.  

 

 

 

6. Menettelyn vaiheet ja kulku 

 

Tarjouspyynnön arvioidut vaiheet ovat: 

 

Toimenpide Arvioidut 

määräajat 

Tarjouspyynnön valmistelu Joulukuu 2016 

Tarjouspyynnön julkaisu 9.1.2017 

Lisäkysymykset tarjous-asiakirjoista 12.1.2017 klo 10.00 

Tarjouslomakkeen toimittamisen määräaika 27.1.2017 klo 10.00 

Päätöksen teko ja tiedoksianto 28.2.2017 
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7. Lisäkysymysten esittäminen 

Ehdokkailla on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. 

 

Lisätietoja voi pyytää osoitteesta liv.meos@hel.fi viimeistään 12.1.2017 klo 10.00  

 

Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisäkysymys” 

 

Vastaukset lähetetään samanaikaisesti kaikille lisäkysymyksiä esittäneille ehdokkaille. 

 

Lisäkysymysten vastaukset ja muut mahdolliset tarkennukset ovat osa tarjouspyyntöä ja ehdokkaalla on 

velvollisuus tutustua niihin ennen hakemuksen toimittamista.  

 

8. Yleiset ohjeet yritykselle tarjouspyynnön jättämistä varten 

 

 Myöhästyneitä tarjouslomakkeita ei huomioida.  

 Vastaukset pyydetään antamaan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin. 

 Vaatimuksiin pyydetään yksiselitteinen vastaus ”Kyllä”.  

 Ehdokkaan tulee sitoutua toimittamaan mahdollinen lisäselvitys tai todistus pyynnöstä kolmen (3) 

työpäivän kuluessa, sillä uhalla, että ehdokkaan hakemus hylätään.  

 Tarjouskilpailun voittajalta tullaan tarkistamaan kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat. 

 Tarjouslomakkeeseen ei saa liittää mitään ylimääräistä materiaalia, jota ei ole pyydetty toimittamaan. 

 

 

 

 

 

 

9. Hakemuksen jättäminen 

 

Täytetty tarjouslomake liitteineen on palautettava viimeistään 27.1.2017 klo 10.00. Osoitteella Helsingin 

kaupungin kirjaamo / LIIKUNTAVIRASTO, PL 10 (käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 HELSINGIN 

KAUPUNKI.  Tai sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kuoriin tai kommenttikenttään merkintä: ”Tarjous HEL 

2017–000034   Hietarannan kahvila”  

 

 

 

 

 

Tavoite sopimuksen solmimiselle 1.4.2017 

Tavoite ranta-kahvilatoiminnan aloittamiselle 1.5.2017 

mailto:liv.meos@hel.fi
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10. Asiakirjojen julkisuus 

 

Asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouspyyntöön 

osallistuvan yrityksen toimittamat hakemusasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi 

hankintaprosessin yhteydessä. Päätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. 

hakemusten valintaan vaikuttaneet seikat. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouspyynnöstä on 

liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouspyynnössä ja 

esittää tiedot erillisessä liitteessä. Kaikki asiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia 

sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.  

 

 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 Tarjouslomake 

Liite 2 Sopimusluonnos 

Liite 3 vastuunjakotaulukko 

 

 


