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§ 501
Lainan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

HEL 2021-004770 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastosta 10 000 000 euron lainan Herttoniemeen sijoit-
tuvan harjoitusjäähallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta, kuitenkin siten, että ensimmäiset 10 vuotta 
ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön 100-prosenttisesti omis-
tama yhtiö. Jääkenttäsäätiö on osa kaupunkikonsernia ja vastaa suu-
rimmalta osin kaupungin jääurheilumahdollisuuksien ylläpitämisestä. 
Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa tai vuokraa yhteensä seitsemää 
jäähallia.

Konalan ja Hernesaaren jäähallit ovat sulkeutumassa lähivuosina. 
Suurhankkeiden koordinaatioryhmän linjauksen mukaan kaupungin tu-
lisi pyrkiä säilyttämään harjoitusjäähallikapasiteetti nykyisellään, pois-
tuva kapasiteetti kompensoiden.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tarkoituksena on rakentaa kaksikerroksi-
nen ja kokonaispinta-alaltaan 6 967 k-m²:n kokoinen harjoitusjäähalli, 
joka sisältää kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilan sekä puku-, varuste- ja 
sosiaalitilat. Hallin suunniteltu valmistumisaika on keväällä 2023.

Kaupunginhallitus päätti 26.4.2021, § 308 oikeuttaa liikuntajohtajan 
vuokraamaan Helsingin Liikuntahallit Oy:lle Herttoniemessä sijaitsevan 
13 322 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten 31.12.2043 
asti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin 
vuokrausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2043 lop-
puun asti.

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee, hankkeensa investointikustannusten 
(alv 0 %) rahoittamiseksi kokonaisuudessaan, Helsingin kaupungilta     
10 000 000 euron lainaa. Kaupunki voi rahaston varojen salliessa 
myöntää kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön hankkeelle 
kokonaisrahoituksen.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin Liikunta-
hallit Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 74,9 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. 

Helsingin Liikuntahallit Oy on osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen 
lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat 
kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla sekä velvollisia 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perus-
teella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien 
hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida 
katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 10 000 000 eu-
ron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion 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 Helsingin Liikuntahallit Oy:lle myöntämä laina sisältää kor-
kotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikal-
liset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntä-
män lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten sovelta-
misalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee 
ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele 
asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei 
siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tie-
donanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 87

HEL 2021-004770 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemuksesta. Hake-
mus koskee Herttoniemen kaupunginosaan rakennettavaa harjoitus-
jäähallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa 10 000 000 euron lainan 
myöntämistä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 20 vuoden laina-ajalla. Jää-
halli on tarkoitus rahoittaa kokonaan kaupungin myöntämällä lainalla. 
Tästä menettelystä on etukäteen neuvoteltu kaupunginkanslian rahoi-
tuksen ja menettely on mahdollista vain kaupunkikonserniin kuuluville 
yhteisöille, jollainen Helsingin Liikuntahalli Oy on.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista jäähallin toteuttamiseksi yhtiölle vuok-
ratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön 100-prosenttisesti omis-
tama yhtiö. Jääkenttäsäätiö taas on osa Helsingin kaupunginkonsernia 
ja vastaa suurimmalta osin kaupungin jääurheilumahdollisuuksien yllä-
pitämisestä. Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallinnassa/omistuksessa on 
yhteensä seitsemän (7) jäähallia ja 16 jäärataa. Yhtiö on alallaan Suo-
men suurin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
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kimmo.isotalo(a)hel.fi


