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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 5

HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Urhea-halli Oy:ltä Urhea-hallista 
noin 8 000 m² laajuiset tilat Mäkelänrinteen lukion sekä muiden erik-
seen sovittujen kaupungin oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen 
käyttöön 20 vuoden määräajaksi siten, että arvonlisäveroton kokonais-
vuokra on enintään 13 103 000 euroa.

Käsittely

10.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 398

HEL 2021-000672 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle 
puoltavan lausunnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokratta-
van Urhea-halli Oy:n liikuntatilojen vuokrahinnan korotuksesta. Urhea-
halli Oy:n tilojen kokonaiskustannukset arvonlisäverottomana ovat 
enimmillään 703 140 euroa / vuosi, jossa korotusta aiesopimukseen on 
noin 55 000 euroa / vuosi.

09.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.04.2021 
§ 37

HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle:

- Urhea-halli Oy:n omistamasta, osoitteeseen Mäkelänkatu 47 valmis-
tuvasta Urhea-hallista noin 8 000 htm² laajuisten tilojen vuokraamista 
käyttöoikeusperiaatteella Mäkelänrinteen lukion sekä erikseen sovitta-
vien muiden Helsingin koulujen urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön 
20 vuoden määräajaksi siten, että kokonaisvuokra arvonlisäverottoma-
na ja indeksikorjaamattomana 20 vuoden vuokra-ajalta on yhteensä 
12 000 000 euroa. 

- kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikön 
oikeuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sekä allekirjoittamaan Urhea-halli Oy:n kanssa vuokrasopimuk-
sen.

Käsittely

22.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kari Pudas: Esittelijä muutti esityksen perusteluista alaotsikon sisäinen 
vuokra kappaletta 14 seuraavasti: 

Tilakustannus käyttäjälle koostuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
ilmaiseman tarpeen perusteella määriteltyjen tilojen ja käyttöaikojen 
mukaan lasketusta tilavuokrasta 6,25 euroa/m²/kk sekä Kympin hallin-
tokulusta (0,5 euroa/htm²/kk). 8 000 m² laajuisten tilojen tilakustannus 
Kasko toimialalle on yhteensä 54 000,00 euroa/kk (6,75 e/m²/kk), 
648 000 euroa vuodessa. Indeksikorjaamaton vuokrasumma 20 vuo-
den määräajalta on 12 960 000 euroa ja vastaavalle ajalle pääomitettu-
na vuokrasumma on 7 476 000 euroa.

Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Timo Vierelä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 26165

timo.vierela(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi


