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Helsingin
kaupungin
asunnot –konserni

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat
Marraskuussa 2018 vahvistettiin Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n (Heka) strategia vuosille 2019 -2021. Yhtenä strate-
gisena tavoitteena on kehittää Hekaa yhtiönä ketterämpään 
suuntaan. Tämän toteuttamiseksi päätettiin analysoida ny-
kyistä yhtiörakennetta ja arvioida mahdollisen uuden raken-
teen tarkoituksenmukaisuutta. Analysointia ja arviointia on
tehty vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana siten, että 
suunnitteilla on Hekan kaikkien viiden alueyhtiön fuusioiminen 
Hekaan. Asiaa on esitelty Hekan asukkaita edustavalle vuok-
ralaisneuvottelukunnalle ja heiltä on saatu lausunto asiaan. 
Lausunnon mukaan asukkaat kannattavat fuusiota, kunhan
asukasdemokratian toteutuminen turvataan myös tulevaisuu-
dessa. Asiaa on esitelty myös kaupunginhallituksen konserni-
jaostolle huhtikuussa 2019.

Yhteistyössä asukkaiden kanssa on alkuvuoden aikana jat-
kettu työskentelyä työryhmissä, joissa on tarkoituksena uudis-
taa vuokralaisdemokratiasääntö, asukastoiminnan kokous-
palkkiot ja asukastoiminnan määrärahasääntö. Tämä työ on 
tarkoitus saada valmiiksi alkusyksystä siten, että uudet sään-
nöt tulisivat voimaan 1.1.2020 alkaen. 

Vuonna 2019 on ensimmäistä kertaa käytössä vuokrat, jotka 
on määritelty Hekan uudella vuokrantasausmallilla. Alkuvuo-
den aikana käynnistyi vuoden 2020 vuokrien määrittely, jossa
käytetään toista kertaa uutta vuokrantasausmallia.

Vuoden 2019 alkupuolella saatiin ensimmäistä kertaa kor-
jausehdotukset talotoimikunnilta sähköisesti. Sähköisesti 
saatiin talotoimikuntien kommentit suunnitteilla oleviin kor-
jauksiin sekä muutosehdotukset vuokrantasauksen pisteytyk-
siin.

Hekassa on ollut kohteiden (eli vuokranmääritysyksiköiden) 
nimeämisessä historiallisesti erilaiset tavat. Tarkoitus on 
muuttaa joidenkin kohteiden nimet siten, että kaikissa koh-
teissa käytetään samanlaista tapaa. Talotoimikunnilta saatiin
sähköisesti kommentit ehdotettuihin uusiin nimiin. Uudet ni-
met on tarkoitus ottaa käyttöön alkukesästä.

Avainlukuja (1 000
euroa)

Ennuste
2019

Tilinpäätös 
2018

Toimintatuotot 424 799 425 588
Toimintakulut
Liikevoitto
Tilikauden tulos 10 507
Investoinnit
Oma pääoma 98 589
Pitkäaikaiset velat
Taseen loppusumma
Kassavarojen muutos 97
Henkilöstökulut 
toimintatuotoista -%
Liikevoitto -%
Sijoitetun pääoman 
tuotto -%

1,4 1,0

Omavaraisuus -% 12,0 14,1
Quick ratio 0,8

Omistusosuus

100 %

”Vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana teh-
tiin investointipäätökset viidestä uudisrakennus-

hankkeesta, joissa on yhteensä 410 asuntoa ja nii-
den hankinta-arvo on 99,1 milj. euroa.” 

Hallitus

Puheenjohtaja: Sinnemäki Anni

Jäsenet: Bergholm Jorma, Luukinen Ari, Randell Mari,
Saxholm Tuula, Tossavainen Timo, Vuori Anne

Varajäsenet: Malmström Atte, Svartsjö Susanna

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimialana on
Helsingin alueella omistaa, hankkia omistuk-

seensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja,
sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille ra-
kennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot

luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kau-
pungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella
rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallin-

nosta.

4



Hekan viidessä kohteessa on tupakkalain 79 §:n mukainen 
tupakointikielto: neljä tupakointikielloista koskee asuinhuo-
neistojen hallinnassa olevia ulkotiloja ja yksi kielloista asuin-
huoneistojen sisätiloja. 

Tammikuussa 2019 Hekan hallituksessa päivitettiin yhtiön ra-
hoituksen periaatteet.

Edellisenä vuonna käynnistyneeseen ekoeksperttitoimintaan 
liittyen asukkaiden kanssa on alkuvuodesta pidetty kaksi työ-
pajaa. Työpajoissa on ideoitu, mitä ekoekspertti toiminta voisi 
olla ja mitä tehtäviä ekoekspertti voisi talossaan tehdä. Työ-
pajojen anti kerättiin yhteen ja sitä hyödynnettiin osana kon-
septisuunnitelmaa.

Maaliskuun lopussa Hekan asuntoihin oli aktiivisia hakemuk-

Vuoden 2018 lopulla käynnistyivät uusien tietojärjestelmien 
käyttöönottoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut työn tekemi-
sen muutoksista. Neuvotteluiden tavoitteena oli uudelleenor-
ganisoida niiden tehtävien tehtäväkuvat ja -nimikkeet, joita
muutokset koskivat. Uuden contact center -järjestelmän käyt-
töönottoa koskevat neuvottelut päätettiin tammikuussa 2019 
ja uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoa koske-
vat neuvottelut päätettiin maaliskuussa 2019. Kummassa-
kaan neuvottelussa muutokset eivät johtaneet työvoiman irti-
sanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen vaan
kaikkien työntekijöiden työpaikka säilyi.

Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmän 
osalta käynnistyi joulukuussa 2018 kilpailutus neuvottelume-
nettelyllä hankintarenkaana yhdessä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa. Alkuvuoden aikana on valmistauduttu touko-
ja kesäkuussa pidettäviin neuvotteluihin, joihin on valittu 
kolme toimittajaa.

Vuoden lopussa KPMG suoritti tietoturva-auditoinnin sekä 
emossa että alueyhtiöissä. Auditoinnin tulokset sekä ehdotuk-
set tietoturvan kehittämistoimenpiteistä saatiin alkuvuodesta. 
Saadun aineiston pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelma, 
jonka ensimmäiset toimenpiteet tullaan toteuttamaan vuoden
2019 aikana.

Osana viranomaistehtäväänsä valvoa ARA-asuntojen oma-
kustannusvuokria koskevien periaatteiden toteutumista Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lähetti syksyllä 
2018 tietopyynnön Hekalle liittyen uuteen vuokrantasausmal-
liin. Tietopyyntöön vastattiin ja lisätietoja toimitettiin loppuvuo-
desta. Asian käsittely on vielä kesken.

Hekan vuokralaisneuvottelukunta laati hallintokantelut syk-
syllä 2018 sekä ARA:lle että Aluehallintovirastolle (AVI) liit-
tyen mm. uuteen vuokrantasausmalliin sekä yhteishallintolain 
velvoitteiden noudattamatta jättämiseen. ARA lähetti sen joh-
dosta selvityspyynnön, johon vastattiin marraskuussa 2018. 
AVI lähetti selvitys- ja selityspyynnön joulukuussa 2018. Sii-
hen vastattiin tammikuussa 2019. Asian käsittely on vielä kes-
ken.

Hekassa käynnistyi arvonlisäverotarkastus alkuvuodesta 
2019. Asian käsittely on vielä kesken.

Hekassa tai sen tytäryhtiöissä ei ole raportointijaksolla suori-
tettu muita viranomais- tai verotarkastuksia.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet
Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaa arvioi-
daan ensimmäisen kerran yhteisöraportilla 2/2019 (kat-
saus ajalta 1.1.-

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enin-
tään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun
suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt.
Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusin-
deksi).

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huo-
mioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuo-
den tasolla.

Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen
suhteellinen osuus (%) kokonaisjätemäärästä laskee.

4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuo-
desta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

Tuloskehitys ja investoinnit
Hekan ensimmäisen kvartaalin aikana kiinteistön ylläpito-
kustannukset, €/m2, nousivat kolmen viimeisen vuoden 

9 %, kun indeksin kolmen viimeisen vuo-

Edelliseen vuoteen verrattuna kiinteistöjen ylläpitokustan-
nukset nousivat neliötä kohden 12,9 %. Suurin kasvu kiin-
teistöjen ylläpitokustannuksissa oli ulkoalueiden hoidossa, 
jonka kustannukset nousivat 144,2 % neliötä kohden edel-
liseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui lumitöistä, jotka oli-
vat 1,0 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna ja 
ylittivät myös budjetoidun määrän 0,9 milj. euroa. Toiseksi 
eniten kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrat-
tuna korjauksissa, yhteensä 48,5 % neliötä kohden. Kor-
jaukset olivat kuitenkin alle budjetoidun. Myös siivous, hal-
linto ja sähkö kasvoivat edellisestä vuodesta. Jätehuollon 
osalta kustannukset neliötä kohden laskivat hieman viime 
vuoden tasosta.  Yhteensä kustannukset olivat 1 % yli bud-
jetoidun huolimatta lumitöiden isosta budjettiylityksestä.

Poistot olivat 27,2 milj. euroa (edellisenä vuonna 24,7 milj. 
euroa) ja kasvua oli 2,5 milj. euroa (10,1 %).

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,2 milj. euroa 
(edellisenä vuonna 8,2 milj. euroa).

Hekan investointisuunnitelma vuodelle 2019 käsittää yh-
teensä 15 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 

asuntoa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 investointibudjetti
on noin 421 milj. euroa.

Vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin inves-
tointipäätökset viidestä uudisrakennushankkeesta. Näissä 

5



uudishankkeissa on yhteensä 410 asuntoa ja niiden han-
kinta-arvo on 99,1 milj. euroa. Ensimmäisen kvartaalin ai-
kana ei päätetty peruskorjaushankkeita.

Raportointijaksolla 1.1.- .2019 valmistui kaksi uudisra-

korjaushankkeista valmistui vuoden ensimmäisen kvartaa-
lin aikana yksi, joka käsitti 110 asuntoa.

Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla
ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakkoon kerä-
tyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset
Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä raportointikaudella. 
Ensimmäisen kvartaalin lopussa emoyhtiön ja alueyhtiöiden 

roa (edellisvuonna 129
milj. euroa).

roa ja korkoja maksettiin 5,9 milj. euroa.

Raportointikauden lopussa Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n lainat olivat yhteensä 2 519 milj. euroa (2 519 milj. euroa

Koko vuoden 2019 osalta lainojen noston ennustetaan olevan
lainojen lyhennyksiä suuremmat, joten lainamäärä tulee kas-
vamaan edelleen vuoden loppuun mennessä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät
Toiminnan riskit

Suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittyvät rakentamisen 
laatuun ja kustannuksiin sekä lainanhoitokuluihin. 

Useat meneillään olevat tietojärjestelmäprojektit vaativat 
sekä käyttöönottovaiheessa että myös jonkin aikaa sen jäl-
keen merkittävästi henkilöstön resursseja tietojen konfigu-
roinnissa sekä uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumi-
sessa.

Tulevaisuuden näkymät

Tarkoitus on viedä fuusiosuunnitelmaa eteenpäin siten, että 
i sa-

malla aikataululla on tavoitteena toteuttaa fuusio, jossa He-
kaan fuusioitaisiin Helsingin kaupungin omistamat Kiinteistö 
Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo I ja Kiinteistö Oy Oulunkylän 
Sotaveteraanitalo II.

Aktiivista asukasyhteistyötä jatketaan ja syksyn aikana järjes-
tetään alueelliset Heka -illat, joissa esitellään uusittuja vuok-
ralaisdemokratiasääntöjä sekä palkkio- ja määrärahasään-
töjä. Lisäksi on tarkoitus järjestää taloturvallisuusilta sekä 
osallistua asukkaiden järjestämään perinteiseen Hyyryläis-
päivään lokakuussa.

Vuoden 2019 aikana jatketaan Hekan perustietojärjestelmien 
kehittämishankkeita käyttöönottoprojekteilla sekä kilpailutuk-
silla. Käyttöönottoprojektit ulottuvat myös vuodelle 2020.

Hekan ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan edelleen
mm. asukkaiden kanssa toteuttavalla ekoeksperttitoiminnalla.
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Helsingin
tapahtumasäätiö sr  

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat 
Säätiön toiminta nykymuodossaan alkoi 1.1.2019. Säätiöön 
siirtyi neljä työntekijää Helsinki Marketing Oy:stä ja säätiön 
vastuulla olevien tapahtumien liiketoimintasiirtojen sopimuk-
set allekirjoitettiin alkuvuoden aikana. Säätiön ja kaupungin 
välinen yhteistyösopimus on lähes valmis.

Toimiston työssä on keskitytty perusrutiinien rakentamiseen. 
Kaikki tuotannot on vastuutettu kuukausipalkkaisille vastaa-
ville tuottajille ja niiden tekeminen on käynnissä. Hallinnon toi-
minto kehittyy toivottua vauhtia ja haluttuun suuntaan. Uusi
myynti- ja markkinointijohtaja aloittaa 1.5., minkä jälkeen 
myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toimintoa on voitu kehit-
tää. Säätiön osaamiskartta on laadittu ja samalla löydetty 
osaamisen keskeisimmät kehitysalueet.

Säätiön ensimmäinen tuotanto oli Musica nova Helsinki -ny-
kymusiikkifestivaali. Tapahtuman taiteellisen johtajan roolia
kirkastettiin ja pääjärjestäjien yhteistyötä tiivistettiin. Helmi-
kuun festivaaliin tuotettiin oma konserttituotanto, joka ei ollut
taloudellisesti toivotun lainen.

Suurtapahtumien koordinaatioryhmän asettama nelihenki-
nen projektiryhmä on laajasti osallistaen kirjoittanut val-
tuustokautta pidempää tavoitteenasettelua koko Helsingin 
tapahtumallisuudelle. Dokumentti käsitellään toukokuun 
aikana ja se tulee olemaan säätiön toiminnalle merkittävä 
ohjenuora, jonka kautta voidaan tehdä tapahtumatuotanto-
jen kehitystyötä.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet
Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaa arvioidaan 
ensimmäisen kerran yhteisöraportilla 2/2019 (katsaus ajalta 
1.1.-30.6.2019).

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Säätiön uuden roolin haltuunotto.

Avainlukuja (1 000 euroa)
Ennuste

2019
Tilinpäätös 

2018

Toimintatuotot 5 748 3 611
Toimintakulut
Liikevoitto
Tilikauden tulos
Investoinnit
Oma pääoma 333 571
Pitkäaikaiset velat 0 0
Taseen loppusumma 883 684
Kassavarojen muutos 354
Henkilöstökulut toiminta-
tuotoista -%

29,8 33,4

Liikevoitto -%
Sijoitetun pääoman tuotto -
%
Omavaraisuus -% 37,7 83,6
Quick ratio 1,5 0,0

Säätiön toiminta nykymuodossaan alkoi 1.1.2019.
Säätiöön siirtyi neljä työntekijää Helsinki Marketing 
Oy:stä ja säätiön vastuulla olevien tapahtumien lii-
ketoimintasiirtojen sopimukset allekirjoitettiin alku-

vuoden aikana.

Säätiön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus on
lähes valmis.

Hallitus

Puheenjohtaja: Vartiainen Juhana

Varapuheenjohtaja: Moisio Elina

Jäsenet: Hult Jan, Laitio Tommi, Lintula Laura-Reetta,
Mikkonen-Mannila Sari, Rinkineva Marja-Leena, Saksala
Harri, Silvo Satu

Toimitusjohtaja: Nikula Stuba

Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää ta-
voittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunki-
kulttuuri, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen 
edistäminen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi 
tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle.
Säätiö vahvistaa omalta osaltaan Helsingin kau-

pungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupun-
kikonsernia.
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Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019 (koskien Hel-
singin juhlaviikkoja)

1. Tapahtumanimikkeitä vähintään 40, kantaesityksiä vähin-
tään 7, esityskertoja vähintään 380.

2. Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000.

3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 60 % Helsingin juh-
laviikkojen osalta.

4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden ta-
solla.

Tuloskehitys ja investoinnit
Säätiön toiminnalla ei kokonaisuutena ole tuloshistoriaa. Kul-
lakin tapahtumalla on edellisten tuotantokierrosten budjet-
tinsa. Säätiön toiminnan suunnittelun keskiössä on vuoden ta-
pahtuma- ja taloussuunnitelma, joka on laadittu siten, että 
yleishallinto on laskettu erikseen ja kullekin tapahtumalle on
laadittu budjetti sisältäen kaikki muut kulut ja tulot. Tulonmuo-
dostuksen keskiössä on kaupungilta saatavat avustus, joka 
on allokoitu yleishallinnolle ja kullekin tapahtumalle edellis-
vuosien tapahtumabudjettien mukaisesti.

Keskeinen haaste on arvioida yleishallinto oikein ja tuottaa ta-
pahtumat annetuissa budjettiraameissaan. Helsingin juhla-
viikkojen ja Tuomaan Markkinoiden lisäksi muihin tänä 
vuonna tuotettaviin tapahtumiin ei liity merkittäviä omarahoi-
tusmuotoja.

Tammikuussa 2020 tapahtuvan Lux Helsinki valotaidefesti-
vaalin tuottaminen ja rahoitus jakautuvat vuosille 2019 ja
2020, ja osa tapahtuman yritysyhteistyötuotoista tuloutuu 
säätiölle tämän vuoden puolella.

Säätiön toimintaan ei liity ainakaan toistaiseksi investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset
Säätiöllä ei ole lainoja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät
Keskeiset riskit ovat sisäisiä ja liittyvät toiminnan käynnistymi-
seen. Talouden suunnittelu ja seuranta, henkilöstön jaksami-
nen ja osaaminen sekä keskeisten alihankkijoiden ja kump-
panien käyttäminen asettavat toiminnalle useita riskejä.
Ulkoisista riskeistä keskeisimpiä ovat tapahtumapaikkojen 
käyttöön liittyviä, kuten puistoremonttien valmistumisen aika-
taulut.

Tapahtumatoiminnan turvallisuusjärjestelyihin liittyy viran-
omaismääräyksiä, jotka jatkuvasti kiristyvät. Tämä kehitys ai-
heuttaa jatkuvan epävarmuuden tilan, joka voi johtaa kustan-
nusten nousuun.

Säätiö on perustettu kehittämään - ei ylläpitämään kaupungin 
omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä 
tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuudessa. Jo 
nyt on nähty, että Tuomaan Markkinoiden ja Huvila-teltan
konsepteja tulee kehittää voimakkaasti. Silakkamarkkinoiden 
kohdalla tulee ratkaistavaksi jatkuvasti vähenevien kalasta-
jien määrän aiheuttama ongelma. Veteraanipäivän osalta ve-
teraanien määrän vähentyminen voi johtaa siihen, että juhlaa 
on perustellumpaa viettää pääkaupunkiseudun kuntien yh-
teisjuhlana.

Keskeistä tässä kehitystyössä on päästä säätiön toiminnassa 
1+2 vuoden suunnittelusykliin. Tämä ei ole vielä ollut juuri-
kaan mahdollista, kun käynnistämisen työt ovat vieneet ajan 
pitemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta.
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Stadion-säätiö sr          

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat 
Uudistettu Olympiastadion tulee olemaan Suomen tärkein 
suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, 
viihteen ja turismin kohtauspaikka. Yleisölle, tapahtumajärjes-
täjille ja kaupunkilaisille rakentuu 19 290 bruttoneliötä uusia 
tiloja. Lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudiste-
taan. Stadionin katsomot katetaan ja ravintola- ja WC-tilojen
määrä kaksinkertaistetaan. Hankkeen kokonaislaajuus on 
kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä.

Muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen moni-
puoliseksi kansainväliset vaatimukset täyttäväksi tapahtuma-
ja elämyskeskukseksi

Rakennuttajana hankkeessa toimii Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu. Stadion-
säätiön ja Helsingin kaupungin välisen rakennuttamissopi-
muksen mukaisesti Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan rakennuttaminen vastaa osana rakennuttamispal-
velua yksityiskohtaisesti Olympiastadionin perusparannus- ja
uudistamishankkeen kustannusseurannasta, kustannusra-
portoinnista sekä kustannusohjaukseen liittyvistä kustannus-
ten arvioinnista ja ennustamisesta.

Vuosi 2019 käynnistyi Olympiastadionin työmaalla tehok-
kaasti ja pääosin työmaalla on siirrytty sisävalmistusvaihee-
seen pohjoispäätyä lukuun ottamatta.

Vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana säätiön tehtävänä on 
valmistella Olympiastadionin palvelut, kumppanuudet ja toi-
mintakokonaisuus viidelle eri toimintasektorille siten, että sta-
dion on valmis yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistä-
mään uudistuvan Olympiastadionin toiminnan vuonna 2020. 

Avainlukuja (1 000 euroa)
Ennuste

2019
Tilinpäätös 

2018

Toimintatuotot 5 072 1 759
Toimintakulut 594
Liikevoitto
Tilikauden tulos
Investoinnit
Oma pääoma 1 612 291
Pitkäaikaiset velat
Taseen loppusumma 206 259
Kassavarojen muutos - 79
Henkilöstökulut toiminta-
tuotoista -%

26,7

Liikevoitto -% 25,4
Sijoitetun pääoman tuotto -
%
Omavaraisuus -% 0,6 0,1
Quick ratio 1,4 0,4

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke valmistuu rakennuttajan tämänhetkisen ar-
vion mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä si-
sätilojen osalta sekä kenttäalue sekä ympäristö val-
mistuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana säätiön tehtä-
vänä on valmistella Olympiastadionin palvelut, 
kumppanuudet ja toimintakokonaisuus viidelle eri
toimintasektorille siten, että stadion on valmis
yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistä-
mään uudistuvan Olympiastadionin toimin-

Hallitus

Puheenjohtaja: Heinäluoma Eero

Jäsenet: Donner Jörn, Erikäinen Timo, Hämäläinen-Bister
Riitta, Muhonen Sallamaari, Pohjola Mike, Saarinen Kai,
Stenbäck Henrik, Vuori Anne

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja 
kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukemi-
nen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toi-
mintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistämi-
nen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen 
urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian
vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpi-
tämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luo-
vuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun ta-
pahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapah-
tumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympia-
stadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai
vuokraamalla niitä.
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Toiminnan ja tapahtumien markkinointi painottuu alkuvuoteen
ja kevääseen 2020 sen mukaista, kun rakennuttaja (Helsingin 
kaupunki) vahvistaa valmistumisen tarkemman ajankohdan.

Alkuvuoden aikana tehtiin selvityksiä ja kerättiin käyttökoke-
muksia uudistuvan stadionin erilaisista toiminnallisista ratkai-
suista. Alkuvuoden aikana käynnissä oli muun muassa 
penkki-, valaisin- ja puumateriaali testejä. Lisäksi kartoitettiin 
ja testattiin tulevia hankintoja varten pinnoite- ja materiaali-
vaihtoehtoja käytön, huollon, ylläpidon ja elinkaaren näkökul-
mat huomioiden.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet
Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaa arvioidaan 
ensimmäisen kerran yhteisöraportilla 2/2019 (katsaus ajalta 
1.1.-

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke etenee suunnitelman mukaisissa raameissa.

Tuloskehitys ja investoinnit
1.1.- -säätiön tuotot kertyi-
vät lähes kokonaan Helsingin kaupungilta saaduista avustuk-
sista.

Investoinnit toteutettiin investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset
Rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste ovat tyydyttävät, 
koska säätiön toiminta on suhteutettu kaupungilta saatavan 
toiminta-avustuksen määrään perusparannushankkeen ai-
kana. Perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaika-
taulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve 
on pyritty ennakoimaan mahdollisimman hyvin, jotta hank-
keen kustannukset ja seuranta pysyvät hyvällä tasolla.

Helsingin kaupungin
joonaa euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät
Rakennuttajan mukaan riskinä on mm. aliurakkatarjousten 
kallistuminen (tarjoushintaindeksin nousu), rakenteiden kos-
teusvauriot, suojeltuun vanhaan rakennukseen liittyvät tekni-
set ja logistiset haasteet sekä aikatauluihin liittyvät riskit. Tar-
joushintaindeksi oli noussut rakennuttajan mukaan noin 51
miljoonaa euroa hankkeen käynnistyksestä maaliskuuhun 
2019 mennessä. Hankkeeseen ei ole sovellettu tarjoushin-
taindeksiä.

Toiminta-avustuksen merkitys Stadion-säätiön toimintaan ja 
toiminnan kehittämiseen ja luomiseen vuosina 2019 ja 2020 
on ratkaiseva, sillä säätiöllä ei ole vuonna 2019 tuottoja joh-
tuen käynnissä olevasta perusparannus- ja uudistamishank-
keesta.

Stadion-säätiö tulee hakemaan Helsingin kaupungilta lainara-

joka on tarkoitus maksaa takaisin varainhankinnan myötä. 
Varainhankinta on käynnissä ja sujuu tuloksekkaasti.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke val-
mistuu rakennuttajan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 
2019 loppuun mennessä sisätilojen osalta ja kenttäalue sekä 
ympäristö valmistuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä. 

Stadionin käyttöönotto vaatii viranomaisten hyväksynnän, va-
rustamisen ja testauksen. Rakennuttaja ja urakoitsija
(Skanska) eivät pysty vielä antamaan sitovaa arviota hank-
keen valmistumisen lopullisista aikatauluista. Oman ilmoituk-
sensa mukaan urakoitsija ja sen jälkeen rakennuttaja voivat
mahdollisesti elo-syyskuussa 2019 antaa tarkan arvion hank-
keen valmistumisaikataulusta. Valmistumisaikataulun epä-
varmuus luo suuria riskitekijöitä Stadion-säätiön taloudelle 
2020, kun sitovia tapahtuma- ja vuokrasopimuksia ei voida
solmia.
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