
  Kunnanhallitus __.__.2019 § __ 

  
   

  KAUPPAKIRJA (LUONNOS)    
 
 
 
 Myyjä Hollolan kunta (y-tunnus: 0146248-5) 
  osoite: PL 66, 15871 HOLLOLA 
 
 
 Ostaja  
  Y-tunnus: 
  osoite: 
 
 Kaupan 
 kohde Hollolan  kunnan . kunnanosan korttelin 543 tontit 15 ja 16 pinta-alaltaan 

9478 ja 7035 m². Kaupan kohde on esitetty liitteenä olevassa kartassa. 
 
 Kauppahinta  
 
  Kauppahinta on  (XXX XXX) euroa. 
 
   
 
 Kaupan muut ehdot 
 

1. Tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kauppahinnan tultua 
maksetuksi. 

 
2. Kunta luovuttaa tontit vapaana velkakiinnityksistä ja muista niihin 

verrattavista rasituksista. Kiinteistön 98-455-2-411 alueeseen 
kohdistuu vuokraoikeus, jolla Telia Towers Finland Oy hallitsee noin 
80 m2 suuruista määräalaa, jolla sijaitsee telelaitetila ja 
antennipylväs.  

 
3. Ostaja sitoutuu rakentamaan tonteille asemakaavan ja liitteenä 

olevien luonnossuunnitelmien (asemapiirros ja julkisivut) 
periaatteiden mukaisesti vähintään 50 % asemakaavassa sallitusta 
rakennusoikeudesta siten, että rakennukset on hyväksytty käyttöön 
(rakennusvalvontaviranomaisen suorittama osittainen 
loppukatselmus) tontin 16 osalta kolmen (3) vuoden kuluessa 
kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien ja tontin 15 osalta viiden (5) 
vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. 

 
 

4. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta raken-
tamatonta tonttia muutoin kuin kunnan hyväksymin ehdoin. 

 
Tontti katsotaan rakentamattomaksi siihen saakka kunnes 
rakentamisvelvoite on 3. kohdan mukaisesti täytetty. 

 
5. Mikäli ostaja laiminlyö 3 kohdassa tarkoitetun rakentamisvelvoitteen, 

ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle viivästysajalta sopimussakkoa, 
jonka määrä on vuodessa 20 % kauppahinnasta. Sopimussakkoa 
tulee kuitenkin maksaa enintään 10 vuodelta. 



 
6. Liittymisestä vesihuoltoon sovitaan erikseen. 

 
7. Ostaja sitoutuu pitämään korvauksetta kunnossa tonttiin rajoittuvan, 

katualueella olevan viherkaistan. 
 

8. Ostaja sitoutuu ottamaan edellä 7. kohdassa mainitun sopimusehdon 
tonttia koskevaan vastaiseen luovutuskirjaan. 

 
9. Tonttiin kohdistuvista veroista ja muista maksuista vastaa ostaja 

sikäli kuin ne perustuvat kaupanteon jälkeiseen aikaan. 
 

10. Tästä kaupasta menevän varainsiirtoveron maksaa ostaja. 
 

11. Kiinteistön 98-455-2-223 alueella on aiemmin ollut 
autopurkamotoimintaa, jonka johdosta alueen maaperä on 
pilaantunut. Hämeen ympäristökeskuksen maaperänkunnostuksesta 
16.12.2008 antaman lausunnon mukaan alueen maaperä on 
puhdistettu Hämeen ympäristökeskuksen 18.2.2008 antaman 
päätöksen YSO/21/2008 mukaisesti. Muilta osin 
ympäristönsuojelulain 139 §:ssä tarkoitettuna selontekona myyjä 
toteaa, että alue on ollut normaalissa tonttikäytössä, eikä alueella ole 
todettu olevan sellaisia jätteitä ja aineita, jotka voisivat aiheuttaa 
maaperän pilaantumista. 

 
Alueella sijaitsee Hollolan kunnan entinen paloasemarakennus, jonka 
purkamisesta huolehtii ostaja. 

 
Ostaja vastaa tonttien rakentamiskelpoisuuden yksityiskohtaisesta 
selvittämisestä ja ottaa kaiken vastuun perustamistavasta 

 
12. Ostaja on tutustunut tonttia koskeviin seuraaviin asiakirjoihin: 

 
   - lainhuutotodistukset 
   - rasitustodistukset 
   - kiinteistörekisterin otteet 
   - asemakaava ja -määräykset 

13. Tämän kaupan yhteydessä ei ole luovutettu mitään irtainta omai-
suutta eikä irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ole tehty eri 
sopimusta. 

  Kaikki tämän kaupan ehdot on mainittu edellä olevassa kauppakirjassa.  
 
  Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi ostajalle, 

yksi myyjälle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 
 
 

  (Päiväys, allekirjoitukset ja kaupanvahvistajan todistus) 

 


