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Hollolan kuntakeskuksen korttelin 244 tonttien 1, 2 ja 3 tarjouskilpailu 
Kilpailuohjeisto 
 
Hollolan kunta myy tai vuokraa kolme rakentamatonta kerrostalotonttia vapaarahoitteiseen 
asuntotuotantoon.  Kilpailu on avoin kaikille rakennuttajille, rakennusliikkeille ja muille 
organisaatioille, jotka kykenevät toteuttamaan kohteen/kohteet.  Kyseessä on hintakilpailu. 
Kustakin tontista on tehtävä kirjallinen tarjous, jossa ilmoitetaan tontista tarjottava euromääräinen 
kokonaiskauppahinta tai vuosivuokra (perusvuokra).  Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai 
useammasta tontista. Tontit myydään tai vuokrataan korkeimman hintatarjouksen tehneelle sillä 
ehdolla, että alla kohdassa ” Tarjous ja tarjouksessa esitettävät asiakirjat” vaaditut asiakirjat on 
toimitettu kunnalle tarjouksen jättämisen yhteydessä ja että kunta on hyväksynyt niissä esitetyn 
toteutustavan. 
 

Yleistä tonteista ja menettelystä 
 
Tontit luovutetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön ja tonteille tulee toteuttaa nelikerroksiset 
asuintalot. Tarjoajan tulee esittää hintatarjouksen lisäksi kunnan hyväksymät kohdassa 
”tarjouksessa esitettävät asiakirjat” mainitut suunnitelmat. Kunta pidättää oikeuden hylätä tai 
hyväksyä tehdyn tarjouksen.   
 

Tonttien tiedot 
 
Alueella on voimassa asemakaavan muutos 01-244. 
 
Tonttien asemakaavamerkintä on asuinkerrostalojen korttelialue (AK), pinta-ala ja 
rakennusoikeus alla. 
 

Tontti Pinta-ala, m2 Asuntorakennusoikeus, 
k-m2 

244/1 4 813 2 400 

244/2 4 057 2 400 

244/3 2 817 2 400 

 

Asemakaava ja -määräykset sekä rakennustapaohjeistus 
 

• Rakennuksen julkisivujen päämateriaalina punaisen tai punaruskean sävyinen tiili, 
tiilenvärisin saumoin. 

• Lisäksi sallitaan tehostevärinä vaalea rappaus tai vastaava materiaali. 

• Parvekkeet tulee varustaa lasituksilla, parvekkeiden alaosat tulee olla peittävää 
materiaalia. 

• Kattomuotona loiva satulakatto tai vastakkainen pulpettikatto 

• Mikäli tontit aidataan, tulee aitana käyttää kasvillisuutta ja/tai väriltään tummaa 
materiaalia. 

• Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. 
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Kauppahinta 
Tarjousmenettelyssä olevat tontit ja tonttien pohjahinnat 
 

Tontti Pohjahinta / € / k-m2 Pohjahinta / tontti, € Perusvuokra, 
pohjahinta, €/v 

244/1 220 528 000 26 400 

244/2 220 528 000 26 400 

244/3 220 528 000 26 400 

 
 
 

Tarjous ja tarjouksessa esitettävät asiakirjat 
 
Tarjouksentekijä sitoutuu tekemään kaupan tontista tämän asiakirjan liitteenä olevan 
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin tai vaihtoehtoisesti vuokrasopimuksen 
vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. 

 
Tarjouksessa on esitettävä alla mainitut ”tarjouksessa esitettävät asiakirjat”, joita voidaan 
tarjouksenjättäjän ja Hollolan kunnan välisissä neuvotteluissa myöhemmin täsmentää hintaa 
lukuunottamatta. Tarjouksentekijä velvoitetaan luovutuskirjalla toteuttamaan tontti esitettyjen 
luonnossuunnitelmien mukaisesti. 
Tarjouksessa esitettävät asiakirjat 
 

• Asemapiirros, josta selviää rakennusten ja toimintojen sijoittuminen tontilla (pdf + dwg) 

• Havainnekuvat (3D), jossa esitetään rakennusten sovittaminen ympäristöön ja julkisivut 

• Tarjous kauppahinnaksi tonttikohtaisesti eriteltynä tai tarjous vuokraksi tonttikohtaisesti 
eriteltynä 

 

Asiakirjat toimitetaan sähköisesti kunnan kirjaamoon (15.8-30.9.2019), kirjaamo@hollola.fi 

 
Rakentamisvelvoite ja sopimussakko 
 
Tontille on rakennettava kauppakirjan tai vuokrasopimuksen liitteenä olevien 
luonnossuunnitelmien periaatteiden ja asemakaavan mukaisesti vähintään 80%:ia 
rakennusoikeudesta käsittävä nelikerroksinen asuinrakennus.  
Tontin rakentamisvelvoite tulee täyttää kahden (2) vuoden kuluessa kauppakirjan tai 
vuokrasopimuksen allekirjoituksesta lukien siten, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä 
suorittaa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Saman tontinsaajan saadessa useamman 
tontin, tulee toisen tontin rakentamisvelvoiteajaksi kolme vuotta ja kolmannen tontin 
velvoiteajaksi neljä vuotta. Tonttien saaja saa itse määritellä tonttien toteutusjärjestyksen. 
Rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä tontin saaja sitoutuu maksamaan viivästysajalta 
sopimussakkoa, jonka määrä on vuodessa 20 % tontin kauppahinnasta tai nelinkertaisen 
vuosivuokran määrä. Sopimussakkoa tulee kuitenkin maksaa enintään kymmeneltä vuodelta. 
 

Tontin ja maaperän rakennettavuus ja tontin rakentaminen 
 

Alue sijoittuu Salpausselän lakialueelle. Luonnontilainen maaperä on hiekkaa ja soraa. Tonttien 
alueella on aiemmin sijainnut koulurakennus, joka on purettu. Tonteille ei ole tehty tarkempaa 
maaperäselvitystä. Tontin saaja vastaa tontin rakennettavuuden selvittämisestä ja ottaa kaiken 
vastuun rakennusten perustamistavasta. Tontin saajan tulee tehdä hankkeen edellyttämät 
maaperä- ja rakennettavuusselvitykset. 
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Suunnittelua ja kilpailuun osallistumista varten kunnan internetsivuilla julkaistava 
aineisto 
 

• Tämä kilpailuohjeisto 

• Kauppakirjaluonnos ja vuokrasopimusluonnos 

• Tarjouslomake 

• Asemakaavaotteet 

• Yleissilmäyskartta 

• Ote pohjakartasta 

• Numeerinen kartta 
 

Tarjouskilpailun ehdot ja kilpailun aikataulu 
 
Hollolan kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Hollolan kunta ei vastaa tarjoajalle 
mahdollisesti syntyvistä vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kunta päättää 
pidättäytyä tonttien luovuttamisesta, tai mikäli luovutuspäätös ei tule lainvoimaiseksi.  Tarjousten 
tekemisestä ja kilpailuun osallistumisesta ei makseta korvausta. 
 
Tarjousaika on 15.8.2019-30.9.2019. Kunta päättää tonttien luovuttamisesta tarjousajan 
päättymisen jälkeen ja luovutuskirja voidaan allekirjoittaa päätöksen tultua lainvoimaiseksi, 
kuitenkin viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.  
 

Kunta edellyttää, että tarjoajalla on kohteiden rakentamisen edellyttämä tekninen taito, kokemus 
sekä taloudelliset ja muut edellytykset. Tarjouksen tekijän on pyydettäessä esitettävä viikon 
kuluessa pyynnöstä selvitys mainituista edellytyksistä. Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan 
kilpailun päättymishetkellä (30.9.2019) vallitsevan tilanteen mukaan. Kunta voi sulkea 
tarjouksentekijän pois tarjouskilpailusta yleisen kelpoisuuden puuttumisen takia. 
 


