
 

Haminan kaupunki   TARJOUSPYYNTÖ 
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49400 HAMINA 

     

 

 

 

Pitkien hiekkojen leirintäalueen vuokraaminen 

 

 

Tarjouspyynnön kohde :  

Haminan kaupungin Vilniemen kylästä noin 8,786 ha suuruinen määräala 

tiloista Uimaranta RN:o 4:84, Pitkähiekka RN:o 4:61 ja Pitkähiekka II RN:o 

4:103 oheisen karttaliitteen mukaisesti. Alue on varattu leirintäalueen 

pitämistä varten.  

Alueelle haetaan uutta vuokralaista. 

 

Alue vuokrataan matkailutoimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa 

palvelurakennuksia, majoitusrakennuksia, telttailu- ja leirintäalueita, 

kokoontumisrakennuksia, laitureita ja toimintaa palvelevia varasto- sekä 

huoltorakennuksia. Uimaranta tulee säilyttää vähintään nykyisen kokoisena 

ja yleisessä käytössä. 

Rakennukset tulee liittää yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piiriin. 

Vuokrasopimukseen liittyvä vastuunjakoluettelo on tämän tarjouspyynnön 

liitteenä. 

 

Tulevan vuokrasopimuksen yleisiä periaatteita: 

 

Vuokralainen on velvollinen pitämään alueella olevat rakennukset ja aidat 

sekä alueen muun osan hyvässä kunnossa ja noudattamaan siinä kohdin 

annettuja määräyksiä. 

Vuokrasopimus laaditaan mielellään yli 10 vuodeksi. 

Kaupunki huolehtii alueelle tarvittavista mahdollisista kaavamuutoksista. 

Vuokralainen vastaa em. toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. 

Alueella on tällä hetkellä voimassa oleva ranta- asemakaava. 

 



 

Vuokralainen sitoutuu kehittämään leirintäaluetta investoimalla uutta 

rakennuskantaa tarpeen mukaan. Näistä kehittämisinvestoinneista sovitaan 

kaupungin kanssa erikseen.  

Vuokralainen on velvollinen pitämään alueella olevat rakennukset ja aidat 

sekä alueen muun osan hyvässä kunnossa ja noudattamaan siinä kohdin 

annettuja määräyksiä. 

Vuokralainen vastaa alueen ja sillä olevien palvelupisteiden aukiolosta ja 

toiminnasta sekä niiden aiheuttamista kustannuksista. 

Vuokralainen huolehtii alueen markkinointitoimenpiteistä sekä tilastoinnista 

siihen liittyvine toimenpiteineen yhteistoiminnassa Haminan kaupungin eri 

hallintoyksiköiden kanssa. Osapuolet sopivat vuosittain 

markkinointiyhteistyöstä ja tilastojen toimittamisesta kaupungille. 

 

Sähkön, veden ja jäteveden käyttömaksut ja muut käyttömaksut maksaa 

vuokralainen kulloinkin voimassaolevien taksojen mukaan. Yleisellä 

uimaranta – alueella olevien wc – tilojen, suihkujen käyttömaksut kuuluvat 

vuokranantajalle 

Uimaranta-alueen kevätsiivouksesta 15.5. mennessä vastaa vuokranantaja. 

Uimaranta –alueen jätehuollosta ja puhtaanapidosta vastaa vuokranantaja. 

Yleistä uimaranta –aluetta koskevasta yleisestä järjestyksenpidosta laaditaan 

erillinen ohje kaupungin toimesta. 

Vuokralainen vastaa muutoin alueen yleisestä siisteydestä ja 

kunnossapidosta sekä käytön aiheuttaman kulumisen korjauksista. 

 

Vuosittain suoritetaan alueella yleiset katselmukset syyskuun loppuun 

mennessä.  

 

Vuokralainen vastaa pääsääntöisesti leirintäalueen kehittämisestä ja 

investoinneista.  

Vuokralainen vastaa oman omaisuutensa vakuuttamisesta. Asiasta sovitaan 

tarkemmin vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä. 

Aikataulu ja tarjouksen sisältö: 

Kaupungin tavoitteena on, että uusi vuokralainen valitaan 20.03.2020 

mennessä ja vuokrasopimus allekirjoitetaan ja astuu voimaan 4.5.2020. 

Tarjoukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja aikataulu ehdotettujen 

kehittämisinvestointien toteuttamisesta. 

Tarjouksessa tulee olla ehdotus vuosivuokran hinnasta sekä arvio 

kymmenen vuoden aikana suunnitelluista kehittämisinvestoinneista. Myös 

esitys ympärivuotisen toiminnan järjestämisestä. 



 

Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaavat kehitysjohtaja Matti Filppu 

ja kiinteistöpäällikkö Sami Kahila.  

  Kehitysjohtaja Matti Filppu, matti.filppu(at)hamina.fi, p. 040 5899852. 

  Kiinteistöpäällikkö Sami Kahila, sami.kahilaamina.fi, p. 0400 -557816 

Valintaperusteet 

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.  

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on kaupungin kannalta 

hinta - laatusuhteeltaan paras. 

Tarjousta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat vertailuperusteet: 

Liiketoimintasuunnitelmassa esitetyt kehittämisinvestoinnit ja 

 niiden realistisuus   40 % 

Suunnitelmien innovatiivisuus ja merkitys  

matkailun kehittämisen kannalta  40 % 

toiminnan järjestämiseen sitoutuneet resurssit  

ja ympärivuotinen toiminta   20 % 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden mahdolliseen lisätilaukseen sekä olla 

hyväksymättä yhtään annetuista tarjouksista tai keskeyttää hankinnan 

perustelluista syistä osittain tai kokonaan. 

Tarjouksen jättäminen  

Tarjoukset tulee jättää 05.03.2020 klo 14.00 mennessä  

sähköpostitse: matti.filppu(at)hamina.fi. 

Tarjouspyynnön mukana lähetettävä aineisto: 

Voimassa oleva ranta - asemakaava 

Yleiskartta alueesta 

vastuunjakoluettelo 

luettelo alueen rakennuskannasta 

Terveisin 

Haminan kaupunki 

Matti Filppu, kehitysjohtaja 

p. 040 5899852, matti.filppu(at)hamina.fi 
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