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LISÄINFORMAATIO JA TARJOUSPYYNTÖ SAMPPALINNAN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMISESTA  
 
Pyydämme tarjoustanne Samppalinnan maauimalan kahvilatilojen vuokraamisesta. 
 
Kyse on kesäkahvilatoiminnasta ja vuokraus alkaa 1.5.2020. Maauimalan alustava aukioloaika kaudella 
2020 on 4.5.–13.9. 
 
Vuokralaiseksi halutaan hyvätasoinen palveluntarjoaja, joka palvelee maauimalan asiakkaita aina sen 
aukioloaikoina, jotka vahvistetaan vuosittain. Kesän 2020 alustavat aukioloajat ovat ma-ti 6-20.00, ke 
10–20, to-pe 6-20.00 ja la-su 8-19.00. Kahvilan tulisi olla auki myös mahdollisia erikoistapahtumia järjes-
tettäessä muutaman kerran kesässä. 
Palveluntarjoajalla tulee olla kiinnostusta hyvätasoisen kahvilatoiminnan järjestämiseen ja sen kehittämi-
seen ja hänen tulee olla selvillä siitä, miten kahvilapalvelut ovat osa asiakkaiden maauimalakokemusta. 
Tarjouksen liitteenä tulee olla liiketoimintasuunnitelma.   
 
Samppalinnan maauimalan kävijämäärä on ollut 2014 ja 2015 ollut keskimäärin 110 000/kausi. Kaudella 
2016 maauimala oli kiinni remontin takia ja kaudella 2017 kävijöitä oli noin 90 000 ja kesällä 2018 noin 
140 000. Kävijöitä on kesällä 2019 ollut 28.7. mennessä noin 83 000. 
 
Tiloissa on tarvittavat sähköliitännät ja liitteenä on arkkitehti Mikko Klemetin suunnitelma siitä, että mille 
laitteille on tiloissa varaus ja miten nämä ovat sijoitettu tilaan. Tarjoajan tulee hankkia omalla kustannuk-
sellaan tarvitsemansa kiinteät ja irtokalusteet sekä muu käyttöomaisuus kuten astiat, ruokailuvälineet, 
lasisto, lämpölevy, mikroaaltouuni, kahvinkeittimet sekä kassalaitteet ja internetyhteys ym. 
Nykyinen toimija Cafe Samppis / Sunborn Catering Oy lopettaa kahvilatoiminnan tämän kauden jälkeen 
ja on halukas neuvottelemaan kiinteiden ja irtokalusteiden myymisestä tulevalle toimijalle ja voitte näiden 
osalta olla yhteydessä Sunborn Live & Sunborn Catering Oy:n aluejohtajaan Juha Leinoseen (Tel. +358 
44 556 6108 / juha.leinonen@sunborn.com). 
 
Tutustuminen kahvilatiloihin järjestetään halukkaille ke 21.8. klo 8:30. Kierrokselle tulee ilmoittautua etu-
käteen sähköpostiosoitteeseen eeva.haapanen@turku.fi ti 20.8. klo 12:00 mennessä. 
 
Sopimus olisi tarkoitus tehdä pitkäaikaisena eli esim. 5+2v ja vuokra peritään vain maauimalan aukioloai-
kana. 
 
Tarjouspyynnöt arvioidaan seuraavasti 
 
Uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen sekä Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi arvioivat tar-
jouksen tekijät.  
Liiketoimintasuunnitelman tulee soveltua Samppalinnan maauimalan toimintaan ja ympäristöön, 
ja sen tulee täyttää hyvätasoisen kahvilan kriteerit. Toimijalla tulee olla kokemusta vastaavanlai-
sen toiminnan hoitamisesta. 
Tarjouksen tulisi sisältää toimintasuunnitelma ja tarjoushinta. Vain edellä mainitut seikat täyttä-
neet tarjoukset pääsevät vertailuun. Kolmen parhaan tarjoajan kanssa käydään sopimusneuvot-
telut ja näiden perusteella tehdään lopullinen valinta. Tärkeimpänä kriteerinä on hyvän palvelun 
ja maauimalaan sopivien tuotteiden tarjoaminen asiakkaille. 
 
Tarjoukset tulee toimittaa sähköisesti uimalaitosten päällikölle Eeva Haapaselle sähköpostiosoit-
teeseen eeva.haapanen@turku.fi otsikolla VUOKRAUSTARJOUS SAMPPALINNAN KAHVILATI-
LOISTA viimeistään pe 30.8.2019 klo 16:00. 
 
Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista sekä va-
raa oikeuden neuvotella tarjouksen tehneiden kanssa.  
 
Lisätietoja vuokrauksesta tarvittaessa: 
Eeva Haapanen, Uimalaitosten päällikkö p. 050 5546214 
Oskari Nummi, Liikuntapaikkapäällikkö p. 050 5546230 
 
 

mailto:eeva.haapanen@turku.fi
mailto:eeva.haapanen@turku.fi

