
 
Vuokrataan kolme kiinteätä kioskia ja kaksi paikkaa omalle myyntivaunulle/kioskille 
vuosille 2017 – 2019  
 
 
Kioskit ja kioskipaikat vuokrataan kesäkausiksi 15.5. – 30.8.  
Kioskia on pääsääntöisesti pidettävä auki uimarantakaudella (kesäkuu-elokuun puoliväli) klo 
10 – 18. 
 
Vuokrapaikalla saa harjoittaa ainoastaan kioskitoimintaa.  
Toiminnan vaatimat luvat hankkii yrittäjä itse.  
 
 Kiinteät kioskit sijaitsevat seuraavilla rannoilla: 
 
Kallahdenniemen uimaranta, Rantapaadentie 7, 00980 Helsinki 
( lisäksi vuokralainen maksaa sähköstä kiinteän summan 200e/ kesäkausi. Sähkömaksua 
voidaan korottaa jos sähkön hinta olennaisesti muuttuu, vesi sisältyy vuokraan) 
 
Marjaniemen uimaranta, Kivalontie 2, 00930 Helsinki 
( lisäksi vuokralainen maksaa sähköstä kiinteän summan 200€/ kesäkausi, vesi sisältyy 
vuokraan. Sähkömaksua voidaan korottaa jos sähkön hinta olennaisesti muuttuu) 
 
Laajasalon uimaranta, Reposalmentie 4 00840 Helsinki 
(vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen, vesi sisältyy vuokraan) 
 
Kioskipaikat (omat myyntivaunut tai kioski) sijaitsevat seuraavilla uimarannoilla:  
Tapaninvainion uimaranta, Jokipolku 6, 00780 Helsinki  
(ei sähköä eikä vettä) Tarkan kioskipaikan rannalla osoittaa Liikuntavirasto.  
 
Munkkiniemen uimaranta, Munkkiniemenranta 44,00330 Helsinki  
Tarkan kioskipaikan rannalla osoittaa Liikuntavirasto.  
 
Vuokralainen vastaa kioskinsa osalta ylläpitokuluista (esim. sähkö, vesi, jätevesi, 
jätehuolto, ilkivalta, vartiointikulut ja vakuutukset).  
 
Kioskin välittömään läheisyyteen saa sijoittaa muutamia tuoleja ja pöytiä. 
 
Kioskitoimintaa voi harjoittaa päivittäin aikavälillä 9.00–20.00 
 
Vuokralaisella ei ole oikeutta järjestää tapahtumia uimarannalla ilman liikuntaviraston kirjallista 
lupaa.  
 
  
TARJOUSPYYNTÖ 
 
Vuokratarjouksessa tulee ilmoittaa vuosivuokra koko vuodelta yhtenä summana (alv 0 %) 
(esim. tarjoamme vuosivuokrana ……. euroa (alv 0 %). Muulla tavoin ilmoitettuja 
vuokratarjouksia emme hyväksy, vaan suljemme ne kilpailusta. Kaupunki pidättää oikeuden 
vapaasti hyväksyä ja hylätä vuokratarjoukset.  
 
Kioski ja – paikkojen toimijat valitaan hinnan perusteella. 
 



Kirjallinen vuokratarjous liitteineen pyydetään lähettämään 27.1.2017 klo 10.00 mennessä osoitteella 
Helsingin kaupungin kirjaamo / LIIKUNTAVIRASTO, PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13), 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI. Sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi Kuoreen tai kommenttikenttään merkintä: ”Tarjous 
HEL 2017–000055 Kioski/kioskipaikka uimarannalla”. 
 Tarjouksen liitteenä tulee olla todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä 
vakuutusyhtiön / -yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 
Todistukset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä 
laskettuna.  
Mikäli yrittäjällä on verovelkoja tai maksamattomia vakuutusmaksuja, todistuksesta tulee 
ilmetä, onko niistä tehty hyväksytty maksusuunnitelma. 
 
Tarjoukseen tulee liittää mukaan kaupparekisteriote ja kioskin toimintasuunnitelma sekä kuva 
kioskipaikkaan sijoitettavasta kioskista tai myyntivaunusta ja muut mahdolliset tiedot 
käytettävästä kioskista tai myyntivaunusta. 
 
Lisätietoja:  
Helsingin kaupungin Liikuntavirasto Jukka Lundgren, liikuntapaikkamestari jukka.lundgren@hel.fi 
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