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§ 57
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Lateppo Oy/Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (jatkossa Helsingin Mai-
lapelikeskus Oy) urheiluhallin rakentamista koskevasta lainahake-
muksesta

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 
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on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 
euron rahoituslaitoslainalla.

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

Liitteet

1 Hakemus 18.2.2021
2 Hakemus 18.2.2021, liite, alustavat suunnitelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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 ajalle 1.7.2017–31.12.2034. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päätti 26.3.2019, 59 § kaupunginhallituksen (11.2.2019, 
122 §) antamin oikeuksin muuttaa Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (ai-
emmin Lateppo Oy) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan välistä maan-
vuokrausta siten, että vuokrauksessa noudatetaan vuonna 2007 voi-
maan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräytymisperusteita. 

Helsingin Mailapelikeskus Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamas-
saan hakemuksessa 400 000 euron suuruisen lainan myöntämistä 
kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin raken-
tamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupun-
gin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n suunnitelmana on korvata nykyinen yli-
painehalli kiinteällä PVC urheiluhallilla. Rakennettavan uuden hallin ko-
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ko on 2378 k-m2, johon olisi tarkoitus sijoittaa kaksi tennis-, padel- se-
kä sulkapallokenttää. 

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 
000 000 euroa (alv 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunni-
teltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 euron 
rahoituslaitoslaitoslainalla.

Urheiluhallin rakentamisaikataulu ei ole selvillä. Rakentamisen on ar-
vioitu kestävän neljä kuukautta.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia parantamalla mailapelin pelaamisen 
mahdollisuuksia ja alueen eri ikäryhmien liikkumismahdollisuuksia. 
Näin ollen kiinteän urheiluhallin rakentaminen on Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen hanke ja hakijan 
esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu kokonaisuus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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