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§ 699
Lainan myöntäminen Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry:lle

HEL 2021-007648 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin vapaaehtoinen palokunta 
ry:lle 2 400 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta                 
9 01 02 35, Lainat vapaapalokunnille, uuden paloaseman rakentami-
seksi Jätkäsaareen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

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.

Lainan erityisehdot: Valtion palosuojarahaston hankkeelle myöntämä ja 
maksama avustus on käytettävä täysimääräisesti ja viipymättä kau-
pungin lainan kertaluonteiseen lyhentämiseen. 
Mikäli Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry joiltain osin harjoittaa ta-
loudellista toimintaa, yhdistys on velvollinen pitämään siitä erillistä kir-
janpitoa.

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 Pelastuslautakunnan lausunto
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry. on perustettu vuonna 1864 ja se 
on Suomen kolmanneksi vanhin vapaaehtoinen palokunta. Helsingin 
VPK tarjoaa monipuoliset pelastus- ja turvallisuustoiminnan harrastus-
mahdollisuudet kymmenestä ikävuodesta ylöspäin. Vuonna 2020 palo-
kunnalla oli yhteensä 160 jäsentä, jotka jakautuvat seitsemään osas-
toon: Nuoriso-osasto, miehistöosasto, hälytysosasto, riskienhallintao-
sasto, naisosasto sekä kaksi veteraanijoukkuetta. Toiminta jakautuu 
vastaavasti nuorisotoimintaan, pelastustoiminnan harjoitteluun,
pelastustoimintaan, turvallisuusviestintään ja -harjoitteisiin sekä muu-
hun yhdistystoimintaan.

Helsingin VPK on sopimuspalokuntana osa kaupungin pelastustoimin-
taa ja sen hälytysosasto on mukana myös ns. vastehälytyksissä, joissa 
sammutusyksikkö lähetetään hälytyskeskuksen välityksellä suoraan 
tehtävään. Hälytysosaston jäsenet täyttävät pelastuslaitoksen asetta-
mat vaatimukset. Helsingin VPK:n toiminta-alueena on koko kaupungin 
alue ja eritasoisia hälytyksiä on vuositasolla ollut noin 100 kappaletta.

Helsingin VPK paloasema on vuodesta 1956 toiminut osoitteessa Al-
bertinkatu 29 sijaitsevassa kerrostalon kellarikerroksessa. Tilat ovat 
ajan myötä muuttuneet toimintaan huonosti sopiviksi ja lisäksi uudem-
mat ja suuremmat paloautot eivät enää mahdu tiloihin. Huolellisen 
suunnittelun ja kartoituksen jälkeen Helsingin VPK päätyi uudisraken-
nuksen rakentamiseen Jätkäsaaren alueelle. Uuden paloaseman tilat 
on suunniteltu tukemaan palokunnan nykytoimintaa ja kaupungin pe-
lastustoiminnan nykyisiä turvallisuusvaateita. Uudisrakennuksen koko-
naispinta-alaksi on suunniteltu noin 750 m², johon rakennetaan 250 m² 
käsittävä korkea neljän autopaikan talliosa ja kaksi 250 m² päällekkäis-
tä normaalin huonekorkeuden toimintatilaa. Alustavasti hankkeen on 
ajateltu valmistuvan vuoden 2022 aikana.
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Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Helsingin vapaaehtoinen 
palokunta ry:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa, osoitteessa 
Messipojankuja 7, sijaitsevan 884 m² suuruisen tontin enintään siihen 
saakka, kunnes hankkeen toteuttamiskelpoisuuden myötä pitkäaikai-
nen vuokrasopimus on mahdollinen.

Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry hakee kaupungilta 2 400 000 eu-
ron suuruista lainaa uuden paloaseman rakentamiseksi. Valtion palo-
suojelurahasto on 24.3.2020 myöntänyt Helsingin vapaaehtoinen palo-
kunta ry:lle hanketta koskevan 220 000 euron avustuksen, joka käyte-
tään kaupungin lainan lyhentämiseen rakennuksen valmistuttua.

Pelastuslautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin vapaa-
ehtoinen palokunta ry:lle.

Talousarviokohdassa 9 01 02 35, Lainat vapaapalokunnille on varattu 
määrärahaa 2 540 000 euroa. 

Kuntalaki

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

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 2 400 000 euron lainan perusteella.

Valtiontuki

Ennen lainan myöntämistä on arvioitava, sisältyykö suunniteltuun toi-
menpiteeseen SEUT 107 (1) artiklan mukaista valtiontukea. 

Euroopan komission tiedonannon 2016/C 262/01 mukaan valtiontuki-
sääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaaja on yritys. Yrityk-
sellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippu-
matta taloudellista toimintaa harjoittavaa yksikköä. Tiedonannon koh-
dassa 17 on todettu, että valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun yksikkö 
harjoittaa ei-taloudellista toimintaa kuten julkisen vallan käyttöä. Yksi-
kön voidaan katsoa toimivan julkisen vallan käyttäjänä silloin, kun ky-
seessä oleva toiminta kuuluu valtion keskeisiin tehtäviin tai liittyy näihin 
tehtäviin luonteeltaan, tavoitteeltaan sekä siihen sovellettavilta sään-
nöiltään. Esimerkkeinä julkisen vallan käyttöön liittyvistä toiminnoista 
kohdassa mainitaan mm. armeija, poliisi sekä ilma- ja meriliikenteen 
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turvallisuus ja valvonta. Tiedonannon kohtien 214 ja 215 mukaan ei-
taloudellisiksi toiminnoiksi katsotaan myös lentokenttien ja satamien 
yhteydessä toimivat pelastus- ja palontorjuntatoiminnot.

Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:n ei katsota harjoittavan talou-
dellista toimintaa, koska yhdistys harjoittaa Suomen pelastustoimen jär-
jestelmään kiinteästi kuuluvaa pelastustoimintaa. Kyse on valtiontuki-
sääntelyn näkökulmasta julkisen vallan käyttöön liittyvästä toiminnasta. 
Suunniteltuun lainaan, joka kohdistuu tuensaajan pelastus- ja palontor-
juntatoiminnassa käytettävään uudisrakennuksen rakentamiseen, ei 
näin ollen sisälly SEUT (1) artiklan mukaista valtiontukea. Mikäli yhdis-
tys kuitenkin joiltain osin harjoittaisi myös taloudellista toimintaa, yhdis-
tys on velvollinen pitämään siitä erillistä kirjanpitoa.
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