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Liikerakennusten korttelin 543 tonttien 15 ja 16 laatutarjouskilpailu 
Harjurinne Soramäki 
Kilpailuohjeisto 
 
Hollolan kunta myy kaksi liikepaikkatonttia Soramäen alueella.  Kilpailu on avoin organisaatioille, 
jotka kykenevät ja sitoutuvat toteuttamaan kohteet.  Tontit myydään tarjouksen 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 
suunnitelman ja toteutustavan. Kunta päättää tonttien myymisestä erillisellä päätöksellä. Päätös 
tehdään hinnan ja saatavien asiakirjojen perusteella kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti 
sopivimmalla tavalla. 
 
Kunnan tavoitteena on saada alueelle kaupallinen toimija/toimijoita, jotka tukevat ja lisäävät 
alueen kaupallisten palvelujen tarjontaa.  
 

Yleistä tonteista ja menettelystä 
 
Tontit luovutetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön ja tonteille tulee toteuttaa liikerakennukset. 
Tarjoajan tulee esittää kohdassa ”tarjouksessa esitettävät asiakirjat” mainitut suunnitelmat. Kunta 
pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tehdyn tarjouksen.   
 
Tonteille pyydetään kokonaisratkaisua, joka sisältää molempien tonttien toteuttamisen. Toteutus 
voi olla myös vaiheittainen. Kauppakirjassa ostaja sitoutuu rakentamaan tontin 16 kolmen 
vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta ja tontin 15 viiden vuoden kuluessa 
kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakentamisvelvoitteen määrä on molemmilla tonteilla vähintään 
puolet sallitusta rakennusoikeudesta. Kauppahinnan maksu tapahtuu tontin 16 osalta 
kaupanteon yhteydessä, joka on tavoite myös tontin 15 osalta. Tontit tulee toteuttaa niin, että 
tontti 16 rakennetaan ensin ja sen jälkeen tontti 15. 
 

Tonttien tiedot 
 
Alueella on voimassa asemakaavan muutos 02-222. 
 
Tonttien asemakaavamerkintä on liikerakennusten korttelialue (KL), pinta-ala ja rakennusoikeus 
ja minimihinta alla. 
 
  

Tontti Pinta-ala, m2 Rak.oikeus, k- m2 Minimiostohinta, € 

543/15 9478 1 200 174 000 

543/16 7035 1 200 174 000 

 
Tontin 15 alueella on Hollolan entinen paloasemarakennus, jonka purkamisen hoitaa ostaja. 
Tontin 15 alueella on myös voimassa maanvuokrasopimus, jonka perusteella Telia Towers 
Finland  Oy hallitsee noin 80 m2 suuruista määräalaa ja sille on sijoitettu telelaitetila ja 
antennipylväs. Sopimuksessa on vuoden irtisanomisaika. 
Osa paloasemarakennuksesta on vuokrattu P-H Pelastuslaitokselle toistaiseksi. Osa tiloista on 
vuokrattu määräaikaisilla vuokrasopimuksilla 31.5.2020 saakka. Alueen kohdalle Soramäentielle 
on suunniteltu kiertoliittymä, jonka toteutus on aikaisintaan 2021.  
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Tarjous ja tarjouksessa esitettävät asiakirjat 
 
Tarjouksentekijä sitoutuu tekemään kaupan tonteista tämän asiakirjan liitteenä olevan 
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. 

 
Tarjouksessa on esitettävä alla mainitut ”tarjouksessa esitettävät asiakirjat”. Tarjouksentekijä 
velvoitetaan luovutuskirjalla toteuttamaan tontit esitettyjen luonnossuunnitelmien periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Tarjouksessa esitettävät asiakirjat 

• Tarjous kauppahinnaksi (minimihinta 174 000 euroa/tontti) 

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

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

• Tarjoajan vapaamuotoinen esitys tonteille suunnitellusta toiminnasta, kriteereinä  
▪ toiminnan työllisyysvaikutus 
▪ alueen palvelutarpeisiin vastaaminen ja tulevan toiminnan monipuolisuus 
▪ sitoutuminen alueen kehittämiseen molempien tonttien osalta 

 

Asiakirjat toimitetaan sähköisesti kunnan kirjaamoon 30.9.2019 mennessä, kirjaamo@hollola.fi 

 
Rakentamisvelvoite ja sopimussakko 
 
Tontille on rakennettava kauppakirjan liitteenä olevien luonnossuunnitelmien periaatteiden ja 
asemakaavan mukaisesti vähintään 50 %:ia rakennusoikeudesta käsittävä liikerakennus.  
Tontin 16 rakentamisvelvoite tulee täyttää kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan 
allekirjoituksesta lukien siten, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa 
hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (osittainen loppukatselmus). Tontin 15 
rakentamisvelvoite tulee täyttää viiden (5) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta lukien 
siten, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän 
käyttöönottokatselmuksen (osittainen loppukatselmus).  
 
Rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä tontin saaja sitoutuu maksamaan viivästysajalta 
sopimussakkoa, jonka määrä on vuodessa 20 % tontin kauppahinnasta. Sopimussakkoa tulee 
kuitenkin maksaa enintään kymmeneltä vuodelta. 
 

Tonttien ja maaperän rakennettavuus 
 

Tontit sijoittuvat Salpausselän harjualueelle. Tontin 15 alueella sijaitsee entinen 
paloasemarakennus, jonka purku kuuluu ostajalle. Tonteille ei ole tehty tarkempaa 
maaperäselvitystä. Tonttien saaja vastaa tonttien rakennettavuuden selvittämisestä ja ottaa 
kaiken vastuun rakennusten perustamistavasta. Tonttien saajan tulee tehdä hankkeen 
edellyttämät maaperä- ja rakennettavuusselvitykset. 
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Suunnittelua ja kilpailuun osallistumista varten kunnan internetsivuilla julkaistava 
aineisto 
 

• Tämä kilpailuohjeisto 

• Kauppakirjaluonnos 

• 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 30.9.2019 saakka. Kunta päättää tonttien luovuttamisesta tarjousajan 
päättymisen jälkeen ja luovutuskirja voidaan allekirjoittaa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.  
 

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 vallitsevan tilanteen mukaan. Kunta voi sulkea tarjouksentekijän pois 
tarjouskilpailusta yleisen kelpoisuuden puuttumisen takia. 
 


