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Upeisiin harjumaisemiin Kirkkoharjun 
näkötornin juurelle valmistuu uusi 49 

neliön kahvilarakennus lokakuun lopussa. 
Kangasalan kaupunki hakee innostunutta 
ja osaavaa kahvilatoimijaa valmistuvaan 
rakennukseen. Kahvilatoimintaa on mah-
dollista harjoittaa myös näkötorniraken-
nuksen tiloissa ja kahvilan välittömässä 
ympäristössä. 

Kirkkoharju sijaitsee hyvien julkisten yh-
teyksien äärellä keskellä Kangasalan 

nauhataajamaa. Kirkkoharju on suosittu 
lähiliikunta- ja virkistysalue. Kirkkohar-
julla viihtyvät niin lenkkeilijät, hiihtäjät, 
koiranulkoiluttajat, ratsastajat kuin pyö-
räilijätkin. Kirkkoharju on osa seudullista 
liikuntareitistöä, josta on yhteys Kaupin 
liikuntapuistoon. Kirkkoharjun vetonau-
loja ovat näkötorni ja Kyötikkälän urhei-
lukeskus. Kirkkoharjulla sijaitsee myös 
Isolukon luonnonsuojelualue ja Sorolan 
montun uudet kuntoportaat, joissa on yli 
300 askelmaa.

Valittavalta toimijalta odotetaan ak-
tiivista ja innovatiivista otetta Kan-

gasalan uuden matkailukohteen kehittä-
misessä. Toiminta voi sopimuksen mukaan 
olla ympärivuotista tai kausiluonteista.

Tavoitteena on löytää Kirkkoharjun nä-
kötornin kahvilalle toimija, joka

• kehittää kohteesta ympärivuotisen 
retkeily- ja matkailukohteen, mikä on 
tunnettu vierailupaikka myös kaupun-
gin ulkopuolisille kävijöille. 

• luo Kirkkoharjun näkötornille omalei-
maisia ja viihdyttäviä tapahtumia.

• on tunnettu laadukkaista tuotteista ja 
hyvästä palvelusta.

Kahvila vuokrataan avoimen neuvottelu-
menettelyn perusteella. Vuokraamises-

ta kiinnostuneita pyydetään toimittamaan 
vapaamuotoisen esityksen, jossa on:

• tiedot ja kuvaus hakijasta, hakijan re-
ferensseistä sekä mahdollisista  yhteis-
työkumppaneista.

• esitys toimintamallista ja konseptista 
Kirkkoharjun kahvilalle.

Kangasalan kaupunki valitsee Kirkko-
harjun näkötornin kahvilan toimijan 

neuvottelujen perusteella. Valituksi tulee 
toimija,

• joka pystyy parhaiten vastaamaan 
kaupungin asettamiin tavoitteisiin.

• jolla on neuvottelujen ja referenssien 
perusteella parhaat taloudelliset edel-
lytykset sekä resurssit esittämiensä 
suunnitelmien toteuttamiseen.

• joka pystyy parhaiten sitoutumaan yh-
dessä hyväksyttyjen sopimusehtojen 
toteuttamiseen.

Ilmoittautumiset Kirkkoharjun näkö-
tornin kahvilan toimijahakuun tulee 

jättää 30.9.2020 klo 16.00 mennessä 
joko sähköisesti kirjaamo@kangasala.fi  
ja aihekenttään tulee merkitä:  
”Kirkkoharjun näkötornin kahvilan toi-
mijahaku” tai postitse: Kangasalan kau-
punki/Kirjaamo, PL 50, 36201 Kangasala. 
Kuoreen merkintä ”Kirkkoharjun näkötor-
nin kahvilan toimijahaku”.

Lisätietoja antavat:  

Päivi Kuusivaara, toimitusjohtaja
Business Kangasala Oy
puh. 044 430 9246 
paivi.kuusivaara@businesskangasala.fi 

Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja
Kangasalan kaupunki
puh. 044 430 9421
sirkku.malviala@kangasala.fi
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