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§ 291
Lainan myöntäminen Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle

HEL 2019-000133 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastosta 1 560 000 euron lainan Tapulinkaupungin lii-
kuntapuistoon rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseksi seuraavin 
ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan erityisehdot: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupun-
ginhallituksen lainapäätöksestä lukien.

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
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HeTil 13§)
2 Hakemus 30.1.2020, liite, taloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 2 (5)
Kaupunginhallitus

Asia/11
11.05.2020

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

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tapulin Liikuntakeskus Oy on suunnitellut rakentavansa Tapulinkau-
pungin liikuntapuistoon kerrosalaltaan noin 3 890 m² suuruisen liikun-
tahallin. Hankkeen rakennustöiden on suunniteltu alkavan syyskuussa 
2020 ja kohteen valmistuvan vuoden 2021 toukokuun loppuun men-
nessä.

Liikuntahalli sisältää kaksi salibandykenttää ja kolmella 14 x 14 m kan-
veesilla varustetun kentän. Tilat mahdollistavat useiden eri urheilulajien 
monipuolisen harrastamisen, kuten futsal, käsipallo, lentopallo, maali-
pallo, voimistelu ja tanssi. Lisäksi halli sisältää pukuhuonetiloja, varas-
totilaa ja asiakaspalvelu/kahviotilat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Tapulinkaupungin lii-
kuntapuiston alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka 
sisäisin vuokrausperustein. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, § 252 
myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Tapu-
linkaupungin liikuntapuiston alueelta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle noin 
7 000 neliömetrin suuruisen maa-alueen 31.12.2043 saakka.

Tapulin Liikuntakeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin          
3 900 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 1 560 000 
euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitet-
tavan opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suurui-
sella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden inves-
tointiavustuksella, 1 190 000 euron pankkilainalla ja 400 000 euron 
omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Tapulin Liikunta-
keskus Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston sääntöjen mukainen.

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. 
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Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 1 560 000 euron 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 Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle myöntämä laina sisältää kor-
kotukea. Rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikal-
liset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntä-
män lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten sovelta-
misalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai in-
vestointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaiku-
tusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 13,3 miljoonaa euroa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HeTil 13§)
2 Hakemus 30.1.2020, liite, taloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 61

HEL 2019-000133 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Tapulin Liikuntakeskus Oy:n lainahakemuksesta, joka 
koskee Tapulinkaupungin liikuntapuistoon rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 560 
000 euron lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla Tapulin Liikunta-
keskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käy-
tettäväksi osarahoituksena liikuntahallin toteuttamiseksi yhtiölle vuok-
rattavalle maa-alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu-
ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Hakemuksen mukaan Pohjois- ja Koillis-Helsingissä on erittäin suuri 
pula liikuntapaikoista. Alueelle rakennetaan myös paljon uudisasutusta. 
Koillis-Helsingin kasvuennuste vuoden 2030 loppuun mennessä on 25 
000 – 30 000 uutta asukasta. Uuden liikuntakeskushankkeen myötä 
harrastus- ja kilpaliikuntavuorojen (mm. salibandy, käsipallo, lentopallo, 
voimistelu) saatavuus pystytään takaamaan alueella sekä uusien har-
rastajien määrää pystytään kasvattamaan.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksil-
taan noin 3 900 000 euron (alv 0%) hankkeelle rahoitussuunnitelman 
mukaista 1 560 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lai-
nan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otet-
tavalla 1 190 000 euron lainalla, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetta-
valla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien pe-
rustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 400 000 euron omalla 
pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Käsittely

31.03.2020 Ehdotuksen mukaan
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Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa oleva 
summa 30 622,88 euroa korjattiin oikeaksi 22 966,56 euroa, siten että 
kyseinen kappale kokonaisuudessaan kuuluu: "Tapulinkaupungin lii-
kuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan 
tilojenkäytön avustusmäärärahoihin Lisäksi hanke lisää liikuntapalvelu-
kokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 22 966,56 euroa 
vuodessa.  Liikuntakeskuksen operaattorina tulee toimimaan Tapanilan 
Urheilutalosäätiö sr, jolla on pitkäaikainen kokemus liikuntahallitoimin-
nasta."

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi


