
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2021 1 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/6
21.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 484
Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle

HEL 2021-002244 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Kaapelitalolle 
10 000 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 33, 
Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava tasalyhennyksin 25 vuoden kuluessa 
lainan nostosta kuitenkin siten, että lyhennykset alkavat vuonna 2022. 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron suuruinen. 

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan 
yleisiä ehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. 
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tans-
sin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan 
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle. 
Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Uudisrakennus tu-
lee Kaapelitalon omistukseen, minkä lisäksi Kaapelitalon sisällä olevia 
tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin 
kaupungin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä Jane ja 
Aatos Erkon säätiö sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksen liitteenä 
on opetus- ja kulttuuriministeriön antama ilmoitus valtion osallistumi-
sesta Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen. Hankkeen 
suunnitteluaikaisen kustannusten nousun ja esitystekniikan alimitoite-
tun budjetoinnin johdosta hankkeen kokonaiskustannukset nousivat 
suunnitteluaikana noin 40 miljoonaan euroon. Helsingin kaupunginhalli-
tus päätti 7.10.2019, § 679 korottaa kaupungin rahoitusosuutta Tanssin 
talo -hankkeessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 8.3.2021, § 169, 
Tanssin talo -hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen mukai-
sesti tehdä uuden 8,3 miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoi-
tuksen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo hakee kaupungilta 10 miljoonan euron suu-
ruista lainaa Tanssin talo -hankkeen omarahoitusosuutensa kattami-
seksi. Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yh-
teisöille, on käytettävissä 26,95 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
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detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Lainalle ei aseteta vakuutta. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on kaupungin ko-
konaan omistama yhtiö ja tytäryhteisönä velvollinen noudattamaan toi-
minnassaan kaupungin konserniohjetta sekä kaupungin antamaa kon-
serniohjausta. Hankkeen alkuvaiheen rahoitustarpeita hoidetaan osaksi 
tilapäisesti myös yhtiön konsernitililimiitin puitteissa. Kaupungin talou-
den tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisää-
teisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan ar-
vioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävän 10 miljoonan 
euron lainan johdosta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan jäsenvaltioiden myöntämä tai valtion varoista muodossa 
tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille 
siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Kiinteistö Oy Kaapelitalolle myöntämä laina sisältää korko-
tukea. Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. 
Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti 
määräytyvä korko, sisältää laina valtiontueksi katsottavaa korkotukea 
yhteensä 765 692,37 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan 
komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä so-
vellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02) mukaista 
viitekorkoa siten, että marginaali on 1 % perustuen yrityksen luottokel-
poisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edis-
tämiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Tuen mää-
rä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton 
erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien 
liikevoiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea saa myöntää 
enintään 150 miljoonaa euroa hanketta kohden. Kaupunginhallitus on 
myöntänyt Kiinteistö Oy Kaapelitalolle vastikkeettoman sijoituksen yh-
tiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 29.5.2017 
(1 159 004,00 euroa), 7.5.2018 (3 360 008,77 euroa), 7.10.2019 
(5 485 802,39 euroa), 23.3.2020 (6 995 184,84 euroa), 5.10.2020
(6 900 000 euroa) ja 8.3.2021 (8 300 000 euroa). Ottaen huomioon jo 
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myönnetyt tuet, hankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä jää sel-
västi alle 150 miljoonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkee-
seen myöntämä tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana on Kiinteistö Oy Kaapelitalo, joka kuuluu Helsingin kau-
punkikonserniin. Tuen saajaa kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä tuen saaja ole ryhmäpoikkeusasetuksen mu-
kaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoik-
keusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Tuen myöntämisestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön väli-
tyksellä sähköisesti.
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