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Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kivikon Koi-
raurheilukeskus Oy:n agilityharrastukseen ja muuhun koiraurhei-
luun soveltuvan liikuntahallihankkeen lainahakemuksesta
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Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle Kivikon Koi-
raurheilukeskus Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Kivi-
kon liikuntapuistoon rakennettavaa ympärivuotisesti agilityharrastuk-
seen ja muuhun koiraurheilutoimintaan soveltuvaa liikuntahallia.

Lautakunta puoltaa omata osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuk-
silla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 584 210 euron lainan myöntä-
mistä viidentoista vuoden laina-ajalla Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle 
kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osara-
hoituksena agility-/ liikuntahallin toteutettavaksi yhtiölle vuokrattavalle 
Kivikon liikuntapuiston alueella sijaitsevalle maa-alueelle. Liikuntalauta-
kunta on käsitellyt maa-alueen vuokrausta 9.2.2017 pitämässään ko-
kouksessa, jossa liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallituksel-
le, että se myöntäisi lautakunnalle vuokraamisoikeuden 31.12.2032 
saakka. 

Agility- ja koiraurheiluharrastus on lisännyt suosiotaan viime vuosina. 
Harrastuksen pariin on löytänyt tiensä etenkin nuoret aikuiset. Harras-
tajat koostuvat kilpaharrastajien lisäksi myös lajista muuten kiinnostu-
neista kaikenikäisistä lajin piirissä aktiivisesti toimivista henkilöistä. Har-
rastajamäärien kasvun myötä ympärivuotisten harrastuspaikkojen puu-
te on pääkaupunkiseudulla ilmeinen, joten suunnitteilla oleva kansain-
välisentason puolilämmin halli oheistiloineen on tulee tukemaan harras-
tustoimintaa. Alueen harrastus- ja liikuntamahdollisuudet uskotaan ra-
kennettavan liikuntahallin myötä lisääntyvän myös muiden lajien osalta 
nykyistä laajemmalle harrastajamäärälle. Hankkeen katsotaan tarjoa-
van kaupungin liikuntastrategian mukaisia palveluita ja on yhdistyksen 
toiminnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä hanke. Vastaavalla 
tavalla suunniteltua ja toteutettavaa liikuntaa tukevaa rakennushanketta 
ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitel-
makausien aikana. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Kivikon Koiraurheilukeskus 
Oy:n hanke täydentää uudella tavalla kaupungin liikuntapalveluja ja 
alueellisesta näkökulmasta hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan 



Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 2 (3)
Liikuntalautakunta

ULKO/2
11.04.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4860 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI78 8000 1501 5835 13
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
liikuntavirasto@hel.fi www.hel.fi/liikunta +358 9 310 87770 FI02012566

hanke palvelee myös kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa 
rakentamistarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteil-
la kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus, jota liikuntalau-
takunta on käsitellyt kokouksessaan 9.2.2017. Päätöksessään liikunta-
lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi lautakun-
nalle ko. maa-alueen vuokraamisoikeuden 31.12.2032 saakka. 

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 
1 460 242 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 
584 210 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi 
hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 40 000 euroa, pää-
omalainalla 60 000 euroa, valtion avustuksella 438 157 euroa sekä ra-
hoituslaitoslaitosten lainaosuudella 337 887 euroa. 

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan 
hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta koko-
naiskustannuksista. 

Esittelijän perustelut

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy esittää Helsingin kaupungille osoitta-
massaan hakemuksessa 584 210 euron suuruisen lainan myöntämistä 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Kivikon liikuntapuiston alueelle 
rakennettavan agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun ympäri-
vuotiseen käyttöön soveltuvan liikuntahallin rakentamisesta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
varoja hoitaa kaupunginhallitus. 

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
1 460 242 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hankkeen kustan-
nuksia on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla (40 000 euroa), pää-
omalainalla (60 000 euroa), valtion avustuksella (438 157 euroa) sekä 
rahoituslaitoslaitosten lainaosuudella (337 887) euroa. 

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä 
myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen 
perusteltu hankekokonaisuus.

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteuttamismah-
dollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
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