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§ 60
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-003426 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Kiin-
teistö Oy Laajasalon Palloiluhallien ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiön hallituksen esityk-
sen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
2 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi
3 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien hallitus on kutsunut ylimääräi-
sen yhtiökokouksen koolle 23.6.2020. Ylimääräisessä yhtiökokoukses-
sa on tarkoitus vahvistaa yhtiölle uusi yhtiöjärjestys.

Laajasalon palloiluhallit on kiinteistöosakeyhtiö, joka vuokraa kaupun-
gilta Laajasalon urheilupuistossa sijaitsevaa maa-aluetta ja ylläpitää sil-
le rakennettua kiinteistöä. Kiinteistöön kuuluu nykyisin palloiluhalli, viisi 
tennishallia, ulkotenniskenttiä sekä sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilo-
ja. Kaupunki omistaa 40 prosenttia yhtiön osakkeista.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on rakennuttamassa tontille uu-
dis- ja lisärakennuksena kiinteän kevytrakenteisen mailapelihallin. Uu-
teen halliin on suunniteltu tenniskenttä, padelkenttä ja kaksi sulkapallo-
kenttää. Lisäksi tontille rakennetaan yksi uusi tiilimurskakenttä ja yksi 
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nykyisistä kentistä muutetaan tiilimurskakentäksi. Uuden hallin raken-
taminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Uusi mailapelihalli edesauttaa Laajasalon alueen liikuntapalvelujen ke-
hittämistä ja parantaa koko kaupungin tennis-, padel- ja sulkapallohar-
rastajien harjoittelumahdollisuuksia. Yhtiö on arvioinut uuden mailapeli-
hallin tuotot suuremmiksi kuin sen aiheuttamat kulut. Yhtiöjärjestys-
luonnoksen mukaan mailapelihallista saatavat tuotot käytetään ensisi-
jaisesti hallista aiheutuvien menojen kattamiseen. Mahdollinen ylijäävä 
osuus käytetään joko tulevien vuosien peruskorjausten rahoittamiseen 
tai mailapelihallista myöhempinä vuosina aiheutuvan alijäämän katta-
miseen. Mikäli mailapelihallin tuotot eivät riitä kattamaan siitä aiheutu-
via menoja, alijäämä katetaan joko osakkeenomistajilta perittävillä vas-
tikkeilla tai hyödyntämällä mailapelihallista aiempina vuosina kertyneitä 
käyttämättömiä ylijäämiä.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien nykyiseen kiinteistöön kohdistuu 
peruskorjaustarpeita. Tavoitteena on, että näitä voidaan yhtiöjärjestyk-
sen sallimissa rajoissa osaltaan rahoittaa uuden mailapelihallin ylijää-
mällä.

Uutta mailapelihallia koskevien muutosten lisäksi yhtiöjärjestystä on 
samalla ajantasaistettu muutenkin. Yhtiöjärjestyksessä muun muassa 
vähennetään tilintarkastajien lukumäärää kahdesta yhteen, pidenne-
tään yhtiökokouksen kutsuaikoja ja myöhennetään yhtiökokouksen pi-
tämisen takarajaa.

Yhtiökokouskutsu, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä luonnos uudeksi 
yhtiöjärjestykseksi ovat esityksen liitteinä. Uusi yhtiöjärjestys on valmis-
teltu Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ja kaupunginkanslian kon-
serniohjauksen ja oikeuspalvelujen kesken.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja 
säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin 
asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaat-
teellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
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2 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi
3 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus


