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Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
myöntäisi Helsinki Stadion Management Oy:lle (myöhemmin HSM Oy) 
suunnitteluvarauksen Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannus-
hanketta varten ajalle 1.4.2017 - 31.3.2018 seuraavin taustatiedoin ja 
ehdoin: 

Sonera Stadium sijaitsee 14. kaupunginosassa (Töölö), kortteli 14528, 
tontti 1. Sonera Stadiumia hallinnoi Helsinki Stadion Oy (myöhemmin 
HeSta Oy), joka on Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Kaupunki 
omistaa 80,5 % yhtiön osakkeista, jotka antavat lähes 97 % äänivallan 
yhtiössä. Sonera Stadium sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla, joka 
on vuokrattu HeSta Oy:lle vuoden 2028 loppuun saakka. HeSta Oy:n ja 
HSM Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun 
saakka. Vuokra-alueella sijaitseva jalkapallostadion on vuokrattu HSM 
Oy:lle kaikkineen oheistiloineen lukuun ottamatta niitä aitioita, areenais-
tuimia ja toimistotiloja, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat yksi-
tyishenkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa sekä Helsingin kaupungin 
liikuntavirastolle ja HIFK Fotboll AB:lle vuokrattuja pukuhuonetiloja. 
Vuokralaisella on oikeus vuokrata vuokrakohde myös 1.1.2026 lukien 
viideksi vuodeksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ehdoilla.

HeSta Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 17.1.2017 HSM Oy:n 
suunnitteluvarausesitystä ja päätti omalta osaltaan puoltaa hanketta 
sekä totesi, että suunnitteluvarauksen yhteydessä tulee selvittää suun-
nitteluvarauksessa esitettyjen perusparannusten rahoitusvaihtoehdot. 

Suunnitteluvarausmaksua ei peritä, sillä HSM Oy:llä on voimassa oleva 
vuokrasopimus ja kyseessä on peruskorjaus- ja -parannushanke.  

Suunnitteluvaraushankkeen luonnospiirustukset on esitettävä HeSta 
Oy:n hallitukselle ja liikuntavirastolle. Varauksensaaja vastaa suunnitte-
lusta aiheutuvista kustannuksista ja kaikkien viranomaislupien hakemi-
sesta.  

Suunnitteluvarauksen yhteydessä selvitetään pesuparannuksen rahoi-
tusvaihtoehdot sekä selvitetään erityisesti mahdollisuuksia lisärakenta-
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miseen tontin alueella peruskorjauksen ja -parannuksen korjauksen 
mahdollistamiseksi.

Varauksensaajan tulee varausaikana esittää HeSta Oy:n hallitukselle ja 
liikuntavirastolle hankkeen peruskorjaus ja -parannuksen kustannusar-
vio sekä rahoitussuunnitelma. 

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennus- tai muita viran-
omaislupia tai hanke jostain muusta syystä viivästyy. 

Helsingin kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustan-
nuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen joh-
dosta muuttuu tai kumoutuu. 
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