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§ 126
Urhea-Halli Oy:n osakassopimukseen liittyminen

HEL 2018-012355 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 hyväksyä liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuo-
leksi liitteenä olevan liittymissopimusluonnoksen mukaisesti, 

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoit-
tamaan liittymissopimuksen kaupungin osalta sekä tekemään siihen 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimus
2 Liittymissopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urhea-säätiö sr

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää Metropolialueella 
opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö 
luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja hui-
pulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisval-
taista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimus-
ta.

Säätiö perustettiin vuonna 2013 ja sen perustajajäseniä ovat mm. Hel-
singin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Suomen Olympiakomitea. 
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Lisäksi säätiössä on mukana alueen korkeakouluja ja muita oppilaitok-
sia. Kaupungilla on perustajajäsenenä oikeus nimetä yksi jäsen säätiön 
valtuuskuntaan. 

Säätiö ylläpitää pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaa, joka on 
vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä viral-
linen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä 
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Urhea-halli Oy

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toi-
mialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 
22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 
sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia ra-
kennuksia ja/tai niiden osia. 

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen 
noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelu-
keskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lu-
kion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseu-
rojen ja lajiliittojen käytössä. Halliin on suunniteltu harjoitustilat mm. 
yleisurheilulle, koripallolle, rytmiselle voimistelulle, telinevoimistelulle, 
judolle ja painille. Lisäksi yleisharjoittelualueet ja terveydenhuollon kes-
kus palvelevat kaikkien lajien tarpeita.

Osakassopimus

Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajien välille on solmittu osakassopimus 
kesäkuussa 2018. Osakassopimusta on valmisteltu yhtiön nykyisten 
omistajatahojen ja kaupungin yhteistyönä. 

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, että kaupunki merkitsee 2 000 Ur-
hea-halli Oy:n osaketta. Osakkeet merkitsemällä ja osakassopimusta 
koskevan liittymissopimuksen hyväksymällä kaupunki sitoutuu myöntä-
mään hankkeen toteuttamiseksi Urhea-halli Oy:lle viiden miljoonan eu-
ron suuruisen pääomalainan. 

Pääomalainan myöntämiseen on varauduttu kaupungin vuoden 2019 
talousarviossa ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmassa. Pääoma-
lainan myöntämistä koskeva asia tuodaan päätöksentekoon myöhem-
min erikseen.

Lopuksi

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan yhteistyönä.
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