HAKUOHJELMA 8.11.2019

KANGASALAN KAUPUNKI HAKEE AKTIIVISTA
TOIMIJAA KIRKKOHARJUN NÄKÖTORNIN
LÄHEISYYTEEN RAKENNETTAVAAN KAHVILAAN
Kangasalan kaupunki hakee toimijaa rakennettavan kahvilan vuokralaiseksi.
Valittava toimijalta odotetaan aktiivista ja innovatiivista otetta kehittäessään
Kangasalan uutta matkailukohdetta.
Kirkkoharju sijaitsee keskellä Kangasalan nauhataajamaa ja on suosittu

lähiliikunta- ja virkistysalue. Kirkkoharjulla viihtyvät niin lenkkeilijät, hiihtäjät,
koiranulkoiluttajat, ratsastajat kuin pyöräilijätkin. Kirkkoharju on osa seudullista
liikuntareitistöä, josta on yhteys Kaupin liikuntapuistoon. Kirkkoharjun vetonauloja ovat näkötorni ja Kyötikkälän urheilukeskus. Kirkkoharjulla sijaitsee
myös Isolukon luonnonsuojelualue.
Kirkkoharjulle on rakennettu ensimmäinen näkötorni
vuonna 1882. Nykyinen näkötorni on rakennettu
vuonna 1931 ja se on suojeltu rakennus. Näkötornin
läheisyydessä on sijannut tanssilava, jonka perustukset
ovat vielä havaittavissa maastossa.
Moni kangasalalainen muistelee 2000-luvun
alkupuolella Kirkkoharjun juurella järjestettyjä Harjufestareita, jotka olivat erityisesti nuorison suosiossa.
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VUOKRATTAVAN KOHTEEN KUVAUS JA
TIEDOT RAKENNETTAVASTA RAKENNUKSESTA
Kirkkoharjun näkötornin läheisyyteen rakennutetaan kahvilarakennus, joka on
pinta-alaltaan 49,5 m² ja huoltorakennus 8 m². Rakennukseen sijoittuvat
kahvilan keittiö ja wc-tilat sekä asiakastilat sisälle ja ulkoterassille.

ASEMAKAAVAPIIRROS

JULKISIVU
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VUOKRATTAVAN KOHTEEN KUVAUS JA
TIEDOT RAKENNETTAVASTA RAKENNUKSESTA
POHJAPIIRROS
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KIRKKOHARJUN YMPÄRISTÖ

Kahvilatoimintaa on mahdollista harjoittaa myös näkötornirakennuksen
tiloissa ja kahvilan välittömässä ympäristössä.
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TOIMIJAN VALINTA
Tavoitteena on löytää Kirkkoharjun näkötornin kahvilalle toimija:
• joka kehittää kohteesta ympärivuotisen, myös kaupungin ulkopuolella
tunnetun retkeily- ja matkailukohteen
• luo Kirkkoharjun näkötornille omaleimaisia ja viihdyttäviä tapahtumia
• joka on tunnettu laadukkaista tuotteista ja hyvästä palvelusta
• jolla on vakaa ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta ja mahdollisuus

investoida toiminnan laajentamiseen

Kahvila vuokrataan avoimen neuvottelumenettelyn perusteella.
Vuokraamisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan ja
toimittamaan vapaamuotoisen esityksen, jossa on:
• tiedot ja kuvaus hakijasta, referenssit sekä mahdolliset yhteistyökumppanit
• esitys toimintamallista ja -konseptista Kirkkoharjun kahvilalle

• rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma
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VALINTAKRITEERIT JA -PROSESSI
Kangasalan kaupunki valitsee Kirkkoharjun näkötornin kahvilan toimijan
neuvottelujen perusteella. Valituksi tulee toimija, joka pystyy parhaiten
vastaamaan kaupungin asettamiin tavoitteisiin, jolla on neuvottelujen
ja referenssien perusteella parhaat taloudelliset edellytykset ja resurssit
esittämiensä suunnitelmien toteuttamiseen ja joka pystyy parhaiten
sitoutumaan yhdessä hyväksyttyjen sopimusehtojen toteuttamiseen.
Kirkkoharjun näkötornin kahvilan toimijahausta kiinnostuneille järjestetään
tiedotustilaisuus Kangasalan pääkirjaston Harjula-salissa torstaina 28.11.2019
kello 15.00 alkaen. Kirkkoharjun näkötorniin ja alueeseen on mahdollista tutustua ennen tilaisuutta 28.11.2019 klo 13.30-14.30.
Ilmoittaudu tiedotustilaisuuteen: https://bit.ly/33pUKLH
Asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää toimijahakuun liittyviä
kysymyksiä 5.12 2019 klo 16.00 mennessä. Kysymykset voi esittää
sähköpostitse: info@businesskangasala.fi. Vastaukset kysymyksiin esitetään
kangasalakeskustauudistus.fi -sivustolla 12.12.2019 klo 8.00.
Ilmoittautumiset Kirkkoharjun näkötornin kahvilan toimijahakuun tulee jättää
20.12.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: kirjaamo@kangasala.fi ja
aihekenttään tulee merkitä: ”Kirkkoharjun näkötornin kahvilan toimijahaku”.
Tai postitse: Kangasalan kaupunki/Kirjaamo, PL 50, 36201 Kangasala.
Kuoreen merkintä ”Kirkkoharjuharjun näkötornin kahvilan toimijahaku”
Neuvottelumenettelyyn valittavat ilmoitetaan tammikuun 2020 aikana.
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