
   
KILPAILUTUSEHDOT  

 28.2.2018   
  
 
 
 
 
 

 
 

Loviisan kaupunki Lovisa stad  
PL 77, 07901 LOVIISA PB 77, 07901 LOVISA   
kaupunki@loviisa.fi kaupunki@loviisa.fi 
www.loviisa.fi www.lovisa.fi 

 

TARJOUSKILPAILU SVARTHOLMAN KESÄKAHVILAN 

HOIDOSTA KESINÄ 2018–2022 
 
 

Loviisan kaupunki hakee ravintola-alan yrittäjää vuokralaiseksi Svartholman 
kesäkahvilaan kesiksi 2018–2022. Ensimmäisen kesäkauden (2018) yrittäjä toimii 
koeajalla.  

 
Kahvilarakennus (162 m2), joka sijaitsee Svartholman merilinnoituksen 
muinaismuistoalueella, on rakennettu venäläisen tykistövajan mukaan. Huoneisto, 
(lämmintila 62 m2), vuokrataan ilman kalusteita, keittiötilat (14 m2) laitteineen 
(tiskikone, sähköliesi, liesituuletin, pakastin, jääkaappi ja kylmäkaappi). Tiloihin 
kuuluvat kuiva- ja kylmävarastotilat sekä WC- ja sosiaalitilat. Lisäksi 
kahvilahuoneistoon kuuluu kiinteäksi rakennettu ulkoterassi (n. 40 m2). Koko 
terassialue on n. 200 m2, joka on pihalla osittain valmiiksi kalustettu. Rakennuksessa 
sijaitsee myös yleiset WC-tilat, jotka ovat kaupungin käytössä läpi vuoden. 
Rakennuksessa ei ole lämpöeristystä ja se soveltuu vain kesäkäyttöön. 

 
Kesäkahvilan toiminnallisen suunnitelman tulee soveltua linnoitusympäristöön 
muinaismuistolain säännökset huomioiden. Toiminnan pääpaino tulee olla 
kahvilatoimintaa ja palvelukielet suomi, ruotsi ja englanti. Metsähallitus tilojen 
omistajana antaa tarvittaessa ohjeita tilojen käytöstä ja kaluston soveltuvuudesta, 
myös Museovirasto voi antaa lausuntoja.  

 
Kahvila tulee olla avoinna vähintään juhannusaatosta 15.8. saakka ke-su kello  
11–18. Reittiliikenne Laivasillalta Svartholmaan ajetaan kesäkaudella 2018  
22.6.–12.8. keskiviikosta sunnuntaihin kello 11–18 välisenä aikana. Loviisan 
kaupungin järjestämät lastenkierrokset ja opastetut kävelyt järjestetään myös  
22.6.–12.8. sekä myös saaren historiasta kertova näyttely on avoinna tuolloin.  

 
Rakennuksen kausivuokran lisäksi yrittäjä vastaa sähkömaksuista toimintakaudelta 
(1.5.–30.9.) sekä kaikista toimintaan liittyvistä viranomaisluvista. 

 
Tarjouksen tulee sisältää ehdotus kesäkahvilan kausivuokraksi (1.5.–31.9.) ja 
toiminnalliseksi suunnitelmaksi (liikeidea) kannattavuuslaskelmineen.  

 
Loviisan kaupunginhallitus tekee päätöksen yrittäjästä huhtikuun aikana. 
Päätösvalinnassa painotetaan osa-alueita seuraavasti: 
60 % toiminnallinen suunnitelma (liikeidea), josta   

*40 % toimintasuunnitelma huomioon ottaen muinaismuistolain säädökset 
ja toiminnan soveltuvuus linnoitusympäristöön, toimintasuunnitelman tulee 
sisältää kannattavuuslaskelma 
*20 % yrittäjän aikaisempi kokemus ja referenssit 

40 % tarjous kausivuokrasta, vähimmäisvuokra on 4 000 € (alv = 0 %) / toimintakausi 
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Tarjoukseen tulee liittää selvitykset yrityksen tai perustettavan yrityksen omistajien 
taloudellisista kyvyistä toiminnan hoitamiseen. Näitä todistuksia ovat mm. todistus 
veroveloista, ennakkoperintärekisteriote, todistukset maksetuista eläkevakuutuksista, 
alustava kannattavuuslaskelma, todistus velkajärjestelystä, selvitys yrityksen tai 
henkilön taloudellisesta asemasta. Riittävä taloudellinen asema on edellytys 
yrittäjänä toimimiselle.  
 
Lisäkysymyksiä tarjouskilpailuun liittyen voi esittää sähköpostilla 16.3. kello 12 
mennessä lilian.jarvinen@loviisa.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset annetaan 
tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille viikolla 12, kysymykset julkaistaan 
nimettömänä. 

 
Kaupunki järjestää käynnin kohteessa viikolla 11, kaikille jotka mahdollisesti ovat 
kiinnostuneita jättämään tarjouksen. Ilmoita kiinnostuksesi, yhteydenottoa varten 
lilian.jarvinen@loviisa.fi.  

 
Pyydämme kirjallista sitovaa tarjousta suljetussa kirjekuoressa 26.3.2018 klo 12 
mennessä osoitteella Loviisan kaupunki, Loviisan matkailutoimisto/Lovinfo, 
Mariankatu 12 A, 07900 LOVIISA. Kuoreen merkintä ”Svartholman kesäkahvila” ja 
tarjouksen antajan nimi.  

 
Tarjouksen voi myös toimittaa sähköpostilla osoitteella kaupunki@loviisa.fi 
määräaikaan mennessä. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään teksti ”Svartholman 
kesäkahvila”.  
 
Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. 
Kaupunki pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.  

 
Lisätietoja antaa: matkailusihteeri Lilian Järvinen, Loviisan matkailutoimisto,  
0440 555 234. 

 
Liitteet:  1. yrittäjälomake 

2. vuokrasopimusluonnos   
3. kartta ja kahvilarakennuksen piirustus 
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