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§ 414
Sijoitus Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -
nimisen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen 
Helsingin Musiikkitalon urkuhankintaan

HEL 2021-005839 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 11.12.2017, § 1126 hyväksytyn Helsingin Mu-
siikkitalon suureen konserttisaliin sijoitettavien urkujen hankintaa kos-
kevan yhteistyösopimuksen mukaisesti 

 hyväksyä 987 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a - nimi-
sen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, sekä

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 987 000 
euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 
8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnitteluosastoa huoleh-
timaan Helsingin Musiikkitalon urkuhankintaan liittyvien lahjoitusten 
vastaanottamisesta Helsingin Musiikkitalon säätiöltä.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistöyhtiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (kiinteistöyhtiö)

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 2.  kaupunginosan 
(Kluuvi) korttelin nro 2013 tonttia nro 1 ja omistaa sillä oleva musiikkita-
lo- ja oppilaitosrakennus. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa hallin-
nassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,16%. Senaatti-Kiinteistöt omis-
taa 47,97 % ja Yleisradio Oy 25,87 %.

Urkuhanke

Kaupunginhallitus päätti 11.12.2017, § 1126 hyväksyä Helsingin kau-
pungin osalta Helsingin Musiikkitalon suureen konserttisaliin sijoitetta-
vien urkujen hankintaa koskevan yhteistyösopimuksen. Muita sopimus-
puolia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Yleisradio Oy (YLE), 
Helsingin Musiikkitalon säätiö, Helsingin Musiikkitalo Oy sekä kiinteis-
töyhtiö. 

Yhteistyösopimuksen mukaan urkuhankinnan arvioitu kokonaiskustan-
nus on 4,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kaupunki ja YLE ovat yhteistyö-
sopimuksessa kumpikin sitoutuneet rahoittamaan urkuhanketta kor-
keintaan 500 000 eurolla. 

Edelleen OKM on sitoutunut rahoittamaan hanketta korkeintaan 500 
000 euroon asti. OKM:n osuus rahoituksesta myönnetään valtionavus-
tuslain (688/2001) mukaisena valtionavustuksena, ja OKM osoittaa val-
tionavustuksen kiinteistöyhtiölle urkuhankkeeseen käytettäväksi. Val-
tionavustuspäätöksen ehtona on, että eduskunta myöntää siihen mää-
rärahan valtion talousarviossa ja siihen voidaan liittää tarkempia ehtoja 
sen käyttämisestä. 

Yhteistyösopimuksen mukaan kiinteistöyhtiö toimii hankkeessa raken-
nuttajana ja urut tulevat sen omistukseen. Kiinteistöyhtiö myös raportoi 
omistajatahoille säännöllisesti hankkeen etenemisestä. Musiikkitalon 
säätiö kantaa vastuun urkuhankkeen muusta rahoituksen hankkimista 
sekä rahoituksen kanavoimista hankkeelle. Rahoituksen kanavoimi-
sessa hankkeelle noudatetaan vastaavaa mallia kuin Tanssin talossa, 
jossa Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimii rakennuttajana. Lahjoittajatahoja 
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ja sopijaosapuolia on tässä hankkeessa kuitenkin enemmän, mikä nä-
kyy myös rahoituksen kanavoinnissa.

Helsingin kaupunki ja YLE ovat kumpikin kiinteistöyhtiön omistajia ja 
näin sijoittavat oman osuutensa kiinteistöyhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon erikseen sovittavan maksatusaikataulun mukai-
sesti. Musiikkitalon säätiö lahjoittaa samoin yhteistyösopimuksen nojal-
la Helsingin kaupungille hanketta varten saamansa lahjoitusvarat sen 
mukaan kuin niitä tarvitaan urkuhankkeen rahoittamiseen, ja tarvittaes-
sa myös kansalaiskeräyksen kautta kertyneet varat. Helsingin kaupunki 
sijoittaa Musiikkitalon säätiöltä näin saamansa lahjoitusvarat kiinteis-
töyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon erikseen sovitta-
van maksatusaikataulun mukaisesti. 

Kaupungin pääomasijoitus

Kaupungin urkuhankkeelle kohdistettavat pääomasijoitukset perustuvat 
kaupungin omaan rahoitusosuuteen (500 000 euroa) ja hankkeeseen 
kohdistettuihin, kaupungille jo suoritettuihin ja suoritettaviin lahjoitusva-
roihin (n. 2,7 miljoonaa euroa). Helsingin Musiikkitalon säätiö on tähän 
mennessä vuosilta 2018-2020 suorittanut Helsingin kaupungille lahjoi-
tusvaroja 900 000 euroa. Rahoitustarvetta koskevan arvion mukaan 
kaupungin pääomasijoitus urkuhankkeelle vuonna 2021 on 987 000 eu-
roa. Vuoden 2021 pääomasijoitukset on huomioitu TA-kohdalta 8 06 02 
Arvopaperit, Muut kohteet Khn käytettäväksi.

Helsingin Musiikkitalon säätiö suorittaa kaupungille vastaavasti hanket-
ta varten saamiensa lahjoitusvarojen vuonna 2021 maksettavat osat.

Maksatusaikataulun mukaan kaupungin loput pääomasijoitukset urku-
hankkeelle tulisivat tehtäväksi heinäkuussa 2022 ja lokakuussa 2023.

Valtiontukiarviointi

Kaupungin pääomasijoitusta kiinteistöyhtiöön on tarkasteltava valtion-
tukea koskevien säännösten nojalla. Valtiontukisäännösten soveltami-
salaan kuuluu julkisyhteisön varoista myönnetty tuki, joka vääristää tai 
uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa 
siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yrityk-
sellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä niiden oi-
keudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta. Kiinteistöyhtiön 
toimintaa on pidettävä pääosiltaan taloudellisena toimintana valtiontu-
kisäännösten tarkoittamassa mielessä, koska se vuokraa tiloja talou-
dellista toimintaa harjoittaville vuokralaisille.

Tuki kiinteistöyhtiön urkuhankkeeseen myönnetään komission asetuk-
sen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 
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artiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edis-
tämiseen. Kiinteistöyhtiön omistukseen rakennettavia urkuja käytetään 
kulttuurisiin tarkoituksiin.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuu-
teen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Urkuhankkeen tuki-
kelpoiset kustannukset koostuvat hankkeen rakennuskustannuksista. 
Tuen määrä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin 
liikevoiton erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja in-
vestointien liikevoiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea kulttuuri- ja kult-
tuuriperinnön tukemiseen saa myöntää enintään 150 miljoonaa euroa 
hanketta kohden. Tämän päätöksen mukainen pääomasijoitus jää sel-
västi alle 150 miljoonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkee-
seen myöntämä tuki huomioon ottaen.

Tuensaajana pääomasijoituksen osalta on kiinteistöyhtiö, jonka omista-
vat Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Yleisradio Oy. Kiinteis-
töyhtiötä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan pää-
tökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi ju-
listettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi ei-
kä kiinteistöyhtiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa 
oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun 
mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee pääomasijoituksesta komis-
siolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen työ- ja elinkeino-
ministeriön välityksellä.

Lopuksi

Hanke on saanut alkunsa säveltäjä Kaija Saariahon lahjoituksesta kon-
serniurkujen hankkimiseksi Helsingin Musiikkitaloon. Urkujen saaminen 
Musiikkitalon suureen konserttisaliin on merkittävä laadullinen paran-
nus Musiikkitalon konserttitoiminnassa. Useiden rahoittajien mukanaolo 
on ollut merkittävää hankkeen toteutumisen kannalta. Hankkeen ede-
tessä kaupungin on tarpeen jatkaa yhteistyösopimuksessa sovittua ra-
hoitusta kiinteistöyhtiölle. 

Perustuen kiinteistöyhtiön toimittamiin laskelmiin hankkeen rahoitustar-
peesta kaupunki suorittaa kiinteistöyhtiölle 987 000 euron suuruisen 
vastikkeettoman sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Helsingin Musiikkitalon säätiö maksaa hankkeeseen kohdis-
tuvia lahjoitusvaroja kaupungille vuoden 2021 aikana. Maksut kirjataan 
talousarvion tilille 8 07 50, Valtionosuudet ja -avustukset.
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Urkujen on tarkoitus olla valmiit vuonna 2023.  

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistöyhtiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


