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§ 438
Hankeavustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövarois-
ta Helsingin tapahtumasäätiölle Huvila-teltan kehittämishankkeen 
toteuttamiseksi

HEL 2021-004748 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 
30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat Helsingin tapahtumasäätiölle 
hankeavustuksen Huvila-teltan kehittämishankkeeseen yhteensä 740 
000 euroa. 

Määräraha kohdennetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston käytettäväksi (projektinumero 104020105804), joka huolehtii 
hankeavustuksen maksatuksesta. Avustus maksetaan kolmessa eräs-
sä vuosien 2021 ja 2022 aikana Tapahtumasäätiön toimittamien hank-
keen edistymistä kuvaavien väliraporttien perusteella. 

Käsittely

Esteelliset: Tommi Laitio 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Huvila-teltan kehittämishanke

Helsingin tapahtumasäätiö sr toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä 
yleisötapahtumia, kuten Helsingin juhlaviikkoja. Hakaniemen Tokoin-
rantaan vuonna 1995 ensimmäisen kerran pystytetty Huvila-teltta on 
aikojen saatossa muodostunut Juhlaviikkojen symboliksi. Arkkitehti Roy 
Mänttärin suunnittelemat teltat ovat kestäneet hyvin aikaa, mutta yli 25 
vuoden historiansa aikana sekä yleisön että artistien odotukset konser-
teilta kokonaisvaltaisina palveluelämyksinä ovat nousseet. Kasvaneen 
yleisömäärän vuoksi Huvila-telttaa ja sen ympäröivää aluetta tulisi ke-
hittää ja tapahtumarakenteita uusia.

Haetulla määrärahalla hankitaan tapahtumarakenteiden suunnittelutyö-
tä, pysyviä tapahtumarakenteita Tapahtumasäätiön omistukseen ja 
vuosittain vuokrattavia rakenteita. Huvila-teltan kehittämishanke jakau-
tuu kahteen osaan: Huvila-teltan perusparannuksiin sekä sen yhtey-
teen rakennettavien uusien tapahtuma-alueiden rakentamiseen. 

Tarkoituksena on uusia nykyisen Huvila-teltan toinen kattopressu ja 
aluetta ympäröivä aitaus. Myös konserttiteltan sisällä olevia katsomo-
rakenteita uudistetaan esteettömyyden parantamiseksi. Uusittavien ra-
kenteiden suunnittelussa tavoitellaan säästöä rakennus- ja purkuajois-
sa. Lisäksi yleisön sisäänkäynti siirretään nykyisiltä paikoiltaan ja Huvi-
la-telttaan integroidaan huoltotiloja ja konsertteihin liittyviä oheispalve-
lufasiliteetteja.

Kehittämishankkeessa Huvila-teltan aluetta on tarkoitus kehittää laajen-
tamalla maksavien konserttiasiakkaiden aidattua aluetta Huvila-teltan 
välittömässä läheisyydessä sekä luomalla sen viereen Ympyrätalon 
puolelle kokonaan uusi maksuton tapahtuma-alue, niin kutsuttu festi-
vaalipuisto. 

Maksavien konserttivieraiden alueelle lisätään yleisön palvelupisteitä, 
kuten wc-tiloja, anniskelukapasiteettia ja katettuja oleskelutiloja, jotta 
siellä voidaan palvella kasvanutta yleisömäärää. Maksuton festivaali-
puisto rakennetaan Huvila-teltan ja Ympyrätalon väliselle alueelle, joka 
tulee muodostamaan kahden ja puolen viikon maksuttoman festivaali-
keskuksen. Kevein rakentein toteutettava kokonaisuus sisältää oleske-
lu- ja palvelurakenteita sekä vuosittaisen taideinstallaation mahdollista-
vat kiinnitysrakenteet. 

Huvila-teltan kehittämishanketta on käsitelty kaupungin suurtapahtu-
mien koordinaatioryhmässä 11.2.2021, joka osaltaan on puoltanut 
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hankkeelle avustusta. Liitteenä oleva avustushakemus perustuu suur-
tapahtumien koordinaatioryhmässä käytyyn keskusteluun. Kaupungin 
suurtapahtumien koordinaatioryhmän tehtävänä on Helsingissä järjes-
tettävien, kaupungin omien ja ulkopuolisten toimijoiden suurtapahtu-
mien sekä muiden kaupungin strategian kannalta keskeisten tapahtu-
miin liittyvien kehittämistoimienien koordinaatio, päätöksenteon vauh-
dittaminen, suurtapahtumien hauista päättäminen, sisäisen tiedonkulun 
varmistaminen sekä kaupunkistrategian tavoitteiden jalkautuminen ta-
pahtumien toteuttamisen kautta. Lisäksi koordinaatioryhmä ohjaa Hel-
singin tapahtumasäätiön strategista suunnittelutyötä. Koordinaatioryh-
män puheenjohtajana toimii pormestari ja ryhmän toimikausi on nykyi-
nen valtuustokausi 2017-2021.

Huvila-teltan kehittämishankkeen aikataulu ja rahoitus

Vuonna 2021 aloitetaan hankkeen suunnittelutyö ja käynnistetään lu-
paprosessi kaupungin rakennusvalvontapalvelun ja maankäytön yksi-
kön kanssa. Asemakaavamuutosta ei tässä vaiheessa käynnistetä 
vaan tarkoitus on toimia viiden vuoden poikkeamispäätöksellä, jonka 
aikana selvitetään edellytykset kaavamuutokselle. Mikäli koronatilanne 
sallii Huvila-teltan rakentamisen kesällä 2021, on siinä yhteydessä tar-
koitus tehdä osa teknisistä uudistuksista sekä lopullisen toteutuksen 
koerakenteita. Talven ja kevään 2022 aikana rakennetaan uudet Ta-
pahtumasäätiön omistukseen tulevat tapahtumarakenteen osat. Mikäli 
hanke johtaa maanrakennustöihin, ne suoritetaan kevään 2022 aikana. 
Uusittu Huvila-teltta ja laajennettu tapahtuma-alue aukeavat elokuussa 
2022. 

Huvilta-teltan kehittämishanke on tarkoitus toteuttaa kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnetyllä avustuksella. Tämän lisäksi Tapahtu-
masäätiön tavoitteena on hakea lisärahoitusta suurilta säätiöiltä. Mah-
dollisella lisärahoituksella Tapahtumasäätiön on tarkoitus hankkia lisää 
omia tapahtumarakeita, joka osaltaan pienentää vuosittain vuokratta-
vien rakenteiden kustannuksia. Säätiöiden avustushaut aukeavat syk-
syllä 2021 ja päätökset apurahojen saajista tehdään alkuvuodesta 
2022. 

Huvila-teltan kehittämishankkeella Tapahtumasäätiö tavoittelee osal-
taan Huvila-teltan tapahtumakokonaisuuden omarahoitusosuuden kas-
vattamista. Säätiön näkemyksen mukaan myytyjen lippujen lukumää-
rää ja keskihintaa nostamalla, uusia palveluita myymällä, vanhaa 
myyntiä lisäämällä ja nykyisiä tapahtumarakenteellisia ratkaisuja kehit-
tämällä kokonaisuuden omarahoitusta voidaan parantaa kolmen vuo-
den aikana n. 200 000 euroa. Kaupunginhallitus toteaa, että Huvila-
teltan kehittämisellä on mahdollista jatkossa lisätä Juhlaviikkojen tulo-
rahoitusta, jonka pohjalta osaltaan arvioidaan kaupungin talousarviossa 
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Tapahtumasäätiölle myöntämän vuosittaisen toiminta-avustuksen suu-
ruutta tulevina vuosina.

Valtiontukiarviointi

Kaupungin avustusta Tapahtumasäätiölle on tarkasteltava valtiontukea 
koskevien säännösten nojalla. Valtiontukisäännösten soveltamisalaan 
kuuluu julkisyhteisön varoista myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä 
osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä 
tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudel-
lisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta.

Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea kulttuurin ja kulttuuriperin-
nön edistämiseen voidaan myöntää investointitukena aineelliseen ja 
aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin tai toimintatukena. 
Tuki Huvila-teltan kehittämishankkeeseen myönnetään komission ase-
tuksen EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 
53 artiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön 
edistämiseen. Investointituen osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat ai-
neelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liitty-
vät kustannukset, mukaan lukien infrastruktuurin rakentamisesta, nyky-
aikaistamisesta, hankkimisesta, säilyttämisestä tai parantamisesta ai-
heutuvat kustannukset, jos infrastruktuuria käytetään ajallisesti tai sen 
tilakapasiteetista käytetään vuodessa vähintään 80 prosenttia kulttuuri-
siin tarkoituksiin.

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 investointi jää selvästi 
alle 150 miljoonan euron. 

Tapahtumasäätiölle ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan 
päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi 
julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi 
eikä Tapahtumasäätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vai-
keuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuk-
sen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee investointituesta komissiolle 
RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön 
välityksellä.
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