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Järjestä tapahtuma – Loviisan kaupunki kilpailuttaa asuntomessukesän tapahtuma-alueet 

Loviisan kaupunki tarjoaa tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden varata paikan tapahtuma-

alueilta Tori ja Vanha ranta asuntomessujen ajalle 7.7.–6.8.2023. Torialueella voi aloittaa jo 

torstaina 22.6.2023, jos haluaa. Torialue on tarkoitettu tapahtuma- ja oleskelualueeksi, jossa 

on ohjelmaa ja ruokapalveluita. Vanha ranta soveltuu parhaiten tori- ja 

markkinakauppiastoimintoihin. 

TORI 

Kokonaispinta-ala 2 800 m², mukulakivetty, pohjoispään parkkipaikkojen osalta asfaltoitu. 

Suunnittelussa huomioitava alueen epätasaisuudet ja viettävyys. Korkeusero on noin 3,2 

metriä diagonaalisesti luoteiskulmasta kaakkoiskulmaan (kts. liite 2). 

 

Tarjouksessa on esitettävä: 

− esiintymisalueen koko ja sijainti 

− ohjelmatarjonnan laajuus, laatu ja luonne 

− ruokapalvelun konsepti ja tilankäyttö 

− saniteettiratkaisujen kapasiteetti ja toteutustapa. 

 

Ohjelman aikatauluttaminen tehdään yhteistyössä asuntomessujen koordinointiryhmän 

kanssa – ettei tule päällekkäisyyksiä asuntomessujen artisti-iltojen kanssa. Ohjelma 

aikataulutetaan myös Laivasillan, Ruukin sekä muiden tapahtumapaikkojen kanssa, asiasta 

yhdessä sopien. 

 

Tapahtumatoimija vastaa alueen järjestyksenvalvonnasta ja päivittäisestä siisteydestä sekä 

hoitaa loppusiivouksen. 

 

Valmiina oleva alueen kaupunki-infrastruktuuri: 

− vesiliittymä 25 millimetrin hanalla 

− sähköliittymät: 9 x 16 A schuko, 2 x 16 A voimavirta, 1 x 32 A voimavirta 

− ei viemäröintimahdollisuutta. 

 

Alueen infrastruktuurin lisärakentaminen on tapahtumatoimijan kustannusvastuulla. 
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VANHA RANTA 

Kokonaispinta-ala 6 700 m², hiekkakenttä, vastapäätä Kuningattarenrannan 

asuntomessualuetta Loviisanlahden länsirannalla. Vanhaan rantaan kulkee kelluva 

kävelysilta. 

 

Loviisan kaupunki ja tapahtumatoimija laativat yhteistyössä layout-suunnitelman 

kulkureittien osalta. Muilta osin tapahtumatoimija esittää tarjouksessaan alueen käytön 

suunnitelman, esimerkiksi streetfood-toimintoja taikka torityyppistä makeisten myyntiä, 

toritavaran myyntikojuja, kirpputorialueen tai muuta vastaavaa. 

 

Tapahtumatoimijan on esitettävä saniteettiratkaisujen kapasiteetti ja toteutustapa. 

 

Tapahtumatoimija vastaa alueen järjestyksenvalvonnasta ja päivittäisestä siisteydestä sekä 

hoitaa loppusiivouksen. 

 

Valmiina oleva alueen kaupunki-infrastruktuuri: 

− vesiliittymä pukukopissa 

− sähköliittymät: schuko, 16 A, 32 A 

− viemäri rakennettavissa. 

 

Alueen infrastruktuurin lisärakentaminen on tapahtumatoimijan kustannusvastuulla. 

 

Tarjousten valintaperusteet 

 

Toiminnallinen suunnitelma – Liikeidea 60 %, josta 

− 20 % toimintasuunnitelman houkuttelevuustekijät 

− 20 % toimintasuunnitelman toteutettavuus 

− 20 % toimijan aikaisempi kokemus ja referenssit 

 

Tarjous kausivuokrasta 40 % 

 

Näin teet hakemuksen 

 

Lähetä kirjallinen vuokratarjous liitteineen 16.1.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 

Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, tai sähköpostilla lovinfo@loviisa.fi. Laitathan 

kirjekuoreen tai kommenttikenttään merkinnän: Tarjous Tapahtuma-alueet. 

 

Vuokratarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoamanne kausivuokra tapahtuma-aluekohtaisesti 

yhtenä hintana (alv 0 %). Muulla tavoin ilmoitettuja vuokratarjouksia ei hyväksytä. 
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Tarjouksen liitteenä tulee olla: 

− kaupparekisteriote 

− toimintasuunnitelma tapahtuma-alueittain 

− todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä vakuutusyhtiön tai 

vakuutusyhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 

 

Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä 

jättöpäivästä laskettuna. Mikäli yrittäjällä tai yrityksellä on verovelkoja tai maksamattomia 

vakuutusmaksuja, tulee todistuksesta ilmetä niistä tehty hyväksytty maksusuunnitelma. 

 

LIITTEET 

a) Torin tapahtuma-alueen kartta 

b) Torin korkeusasemat 

c) Vanhan rannan kartta 

 


