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Kalajoen kaupunki hakee padel-toimijaa, hakuaika 29.4. – 13.5.2021 
 

Kalajoen kaupunki jättää haettavaksi ja myöhemmin vuokrattavaksi padel-kentän raken-
tamisalueeksi noin 900 m2 suuruisen alueen Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiinteis-
töstä Jukumaa, kiinteistötunnus 208-402-80-5. Vuokra-aika on 5 vuotta ja vuosivuokra 
on viisisataa (500,00) euroa.  Alue sijaitsee Hiekkasärkin matkailukeskuksen ydinalu-
eella. 
 
Hakumenettelyyn osallistutaan kirjallisella hakemuksella. Jäljempänä kerrotaan tarkem-
min, mitä hakemuksen tulee sisältää. Kalajoen kaupunginhallituksen valtuuttama työ-
ryhmä valitsee vuokralaisen hakemusten perusteella.  
 
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvit-
tavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viran-
omaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Vuokralainen vastaa mah-
dollisista sähkö-, vesi- ja jätevesikustannuksista sekä näihin liittymisestä aiheutuvista 
kustannuksista. 

 
Kaupunki ei vastaa hakuun osallistuneelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, hai-
toista tai kustannuksista, mikäli kaupunki päättää olla esittämättä alueen vuokrausta 
kenellekään hakijalle tai jos vuokrauspäätös ei saa lainvoimaa tai sen myöntäminen pit-
kittyy.  

 
Kohteen asemakaavakartta on nähtävillä erillisessä liitteessä. 
 

Maanvuokrasopimus 
 

Alue esitetään vuokrattavaksi hakumenettelyn perusteella valitulle toimijalle 5 vuoden 
pituisella maanvuokrasopimuksella. 
 
Vuokralainen valtuutetaan hakemaan toiminnassaan tarvittavat luvat kustannuksellaan 
ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viran-
omaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten 
mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.  
 
Vuokralainen saa rakentaa vuokra-alueelle padel-kentän edellyttämiä kevytrakenteisia 
tai siirrettäviä aitoja ja rakennelmia sekä tekemään tarvittavat perustamistyöt. Mahdol-
liset huolto- ja sosiaalitilat tulee myös toteuttaa kevytrakenteisilla ratkaisuilla.  
 
Vuokra-alueen puusto kuuluu vuokranantajalle. 
 
Vuokralainen ei saa aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa alu-
een aitaamisella tai muilla tapahtuma-aikaisiin rakennelmiin liittyvillä rakentamistoi-
menpiteillä. 
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Vuokralainen on velvollinen pitämään alueen siistinä alueella järjestettävän toiminnan 
yhteydessä. 
 
Kaupunki ei vastaa hakuun osallistuneelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, hai-
toista tai kustannuksista, mikäli kaupunki päättää olla esittämättä alueen vuokrausta 
kenellekään hakijalle tai jos vuokrauspäätös ei saa lainvoimaa tai sen myöntäminen pit-
kittyy. Mikäli kohteen rakentaminen viivästyy tai peruuntuu, kaupunki ei vastaa miltään 
osin hakijalle aiheutuneista kustannuksista.  
 
Vuokrasopimus puretaan, mikäli sopimuksen mukaiselle alueelle ei myönnetä käyttötar-
koituksessa mainitulle toiminnalle tarvittavia viranomaislupia ja aluetta ei voida siten 
ottaa käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön 
 
Vuokra-ajan päätyttyä sopijapuolet voivat neuvotella sopimusajan jatkamisesta tai kor-
vaavan paikan osoittamisesta, mikäli se on kaupungin tulevan maankäytön kannalta tar-
peellista ja mahdollista. 
 

Valintaperusteet 
 
Padel-kentän toimijan haku on avoin kaikille. Hakuun voi osallistua yksittäinen toimija 
tai useamman toimijan yhteenliittymä. Arvostamme kokemusta vastaavanlaisen raken-
nushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnitelmassa arvostamme hyvää yh-
teensopivuutta alueen muihin toimintoihin ja ympäristöön, kokemusta toiminnan pyö-
rittämisestä ja ylläpidosta sekä alueelle syntyvistä työllisyysvaikutuksista.  
 
Valittavalla toimijalla tulee olla taloudelliset resurssit suunnittelemansa hankkeen to-
teuttamiseen.  

 
Alueen hakeminen ja hakemuksen sisältö 

 
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 
1. Aluetta hakeva(t) toimija(t) ja kuvaus hakijan / hakijoiden yritystoiminnasta sekä alu-

eelle suunnitellusta hankkeesta 

2. Hankekuvaus alueelle esitettävistä toiminnoista 

3. Asemapiirrostasoinen suunnitelma kenttien sijoittumisesta alueelle sekä mahdolliset 
muut hankkeeseen liittyvät oleelliset toiminnot 

4. Hakijan yhteystiedot 

Kohteen vuokralainen valitaan ensisijaisesti esitettyjen suunnitelmien ja niiden pohjalta 
käytävien neuvottelujen perusteella. Kalajoen kaupunginhallitus on valtuuttanut työryh-
män valitsemaan vuokralaisen saapuneiden hakemusten perusteella.  
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Alueen vuokraamisessa noudatetaan kaupungin alueiden vuokrauksessa tavanomaisesti 
noudattamia luovutusehtoja. Vuokrasopimuksen maanvuokrasopimuspohja liitteenä.  

 
Aikataulu 
 

Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan 06.05.2021 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen fanni.pontio@kalajoki.fi  
 
Mikäli hakumenettelystä tai haettavista kohteista tulee edellä mainittuun määräpäivään 
mennessä kysymyksiä, joihin nähdään tarpeelliseksi vastata julkisesti, julkaistaan vas-
taukset 10.05.2021 hakumenettelyn nettisivulla.  
 
Hakemus pyydettyineen aineistoineen tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@kalajoki.fi 13.05.2021 klo 16.00 mennessä.  
Sähköpostin otsikoksi ”Haku / Padelkenttä” 
 
Yhteystiedot 
 
Ari Matkaselkä   
maankäyttöpäällikkö 
ari.matkaselka@kalajoki.fi 
puh. 044 469 1219 
 
Fanni Pöntiö 
tonttimyyjä 
fanni.pontio@kalajoki.fi 

 puh. 044 469 1125 
 
Liitteet 

1. Pöytäkirjanote 

2. Karttaliite 

3. Maanvuokrasopimusluonnos 
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