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§ 466
Lainan myöntäminen Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle

HEL 2021-003562 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle ur-
heilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan Suutarilaan sijoit-
tuvan urheiluhallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 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.

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
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100 % 
omistama yhtiö. Säätiön omistama kokonaisuus, Tapanilan Urheilukes-
kus, toimii tällä hetkellä neljässä kiinteistössä Tapanilan ja Suutarilan 
alueilla ja tarjoaa erittäin monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikeni-
käisille harrastajille.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n suunnitelmana on korvata nykyinen yli-
painehalli kiinteällä PVC urheiluhallilla. Rakennettavan uuden hallin ko-
ko on 2378 k-m2, johon sijoitetaan kaksi tennis-, padel- sekä sulkapal-
lokenttää. 

Muutos parantaa mailapelien harrastusolosuhteita, toiminnan energia-
tehokkuutta sekä tuo tiloihin muuntojoustavuutta. Tiloissa on jo nyt 
suunniteltu pelattavan myös pöytätennistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017, 10 §, kaupunginhalli-
tuksen (2.5.2017, 484 §) antamin oikeuksin vuokrannut Helsingin Mai-
lapelikeskus Oy:lle (tuolloin Lateppo Oy) Helsingin 40. kaupunginosas-
sa (Suutarila) sijaitsevan 11 937 m²:n suuruisen maa-alueen liikunta-
toimintaa varten 1.7.2017–31.12.2034 väliseksi ajaksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti 26.3.2019, 59 § kaupungin-
hallituksen (11.2.2019, 122 §) antamin oikeuksin muuttaa Helsingin 
Mailapelikeskus Oy:n (aiemmin Lateppo Oy) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan välistä maanvuokrausta siten, että vuokrauksessa noudate-
taan vuonna 2007 voimaan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräy-
tymisperusteita.

Helsingin Mailapelikeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 000 
000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 400 000 euron 
lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 
270 000 euron rahoituslaitoslainalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
210 000 euron avustuksella sekä 120 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin Mailape-
likeskus Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,3 miljoonaa euroa.
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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 400 000 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 Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle myöntämä laina sisältää 
korkotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat 
paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin 
myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten 
soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka pal-
velee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti hou-
kuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korko-
tuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komis-
sion tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 57

HEL 2021-003562 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Helsingin Mailapelikeskus Oy:n lainahakemuksesta. 
Hakemus koskee Suutarilan kaupunginosaan, Tapulikaupungin osa-
alueelle rakennettavaa urheiluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000 euron lainan myön-
tämistä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle 10 vuoden laina-ajalla. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä 
kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuok-
ratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena. 

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Lateppo Oy:n käyttämä markkinointi-
nimi. Yritys on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100-prosenttisesti omista-
ma yhtiö. Tapanilan Urheilukeskus toimii tällä hetkellä neljässä kiinteis-
tössä Tapanilan ja Tapulikaupungin alueilla. Nyt olemassa olevat tilat 
palvelevat laajasti koululaisia, nuoria, aktiiviharrastajia, senioreita ja eri-
tyisryhmiä.

Hakemuksen mukaan mailapelien harrastaminen on kasvanut merkit-
tävästi vuonna 2020. Tällä hetkellä harrastusvuorojen kysyntä ylittää 
tarjonnan, eikä kaikille halukkaille pystytä tarjoamaan mahdollisuutta 
mailapelien pelaamiseen. 

Rakennettava urheiluhalli tulisi sijaitsemaan Koillis-Helsingissä, jonka 
asuntokanta on kasvamassa huomattavasti lähivuosina esimerkiksi 
täydennysrakentamisen myötä. Kehityskulun ennustetaan lisäävän 
mailapelivuorojen kysyntää entisestään. Hakemuksen mukaan uuden 
urheiluhallin avulla pystyttäisiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään 
ja parantamaan harrastus- sekä kilpailuvuorojen saatavuutta lähialueil-
la myös tulevaisuudessa. 

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksil-
taan 1 000 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mu-
kaista 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta 
on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 
euron rahoituslaitoslainalla.
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Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi


