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1. Liikuntahallia varten perustetaan kiinteistöosakeyhtiö
Lauttasaaren yhteiskoulun uutta liikuntahallia varten perustetaan erillinen
kiinteistöosakeyhtiö. Näin rakentamisen arvonlisäverot saadaan vähennetyksi
rakentamiskustannuksista (omankäytön alv) edellyttäen, että perittävät vuokrat ovat
arvonlisäverollisia. Hallin käytöstä maksavat vuokraa kaikki käyttäjät mukaan lukien
Lauttasaaren yhteiskoulu ja Lauttasaaren ala-asteen koulu.
Liikuntahallin rakennuskustannukset ovat 5 992 000 euroa (maaliskuu 2013). Kahteen
tilaan jaettavan liikuntasalin ala on 1347 m2 ja koulun hallinto- ja kirjastotiloja
kohteeseen tulee 271 m2. Koko rakennuksen hyötyala on 2213 m2:ä.
Perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistaa Lauttasaaren yksityiskoulujen
kannatusyhdistys ry ja hallin rakentamiskustannukset katetaan seuraavasti. Ns.
koululainalla rahoitetaan 45 %:n, urheilu- ja liikuntalaitosrahastolainalla 40 %:n ja
vaihtovelkakirjalainoilla 14 %:n osuus rakentamisen kustannuksista. Lauttasaaren
yksityiskoulujen kannatusyhdistykselle jää katettavaksi 1 %:n osuus ja näin ollen
omarahoitusosuus koko hankkeesta on 15 % eli yhteensä 895 000 euroa.
Edellä mainitusta vaihtovelkakirjalainasta on keskusteltu alustavasti sekä
eläkeyhtiöiden että hallin tulevien käyttäjien kanssa. Eläkeyhtiön osuus on arviolta 12
% ja hallin vuokralaisten osuus 2 % vaihtovelkakirjalainojen osuudesta.
Joukkovelkakirjoihin sisältyy merkitsijälle maksettava vuotuinen korko sekä vaihtooikeus kohde-etuuteen eli hallinyhtiön osakkeisiin. Vaihto-oikeutta voidaan käyttää
vain jos molemmat osapuolet haluavat. Rahoituslaskelmassa vaihtovelkakirjojen
korko on 5 %. Lainoilla ei ole vakuutta ja takaisinmaksu erääntyy ensimmäisen kerran
10 vuoden kuluttua. Laina maksetaan pois 15 vuoden kuluttua.
Hallin vuokralaisille tarjottavien vaihtovelkakirjojen merkitsijät antavat eläkeyhtiölle
etuoikeuden heidän vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksua koskien sekä
lunastussitoumuksen koskien tilannetta, jossa halliyhtiö ei pysty maksamaan takaisin

vaihtovelkakirjalainaa ja eläkeyhtiö ei halua halliyhtiön osakkeita itselleen lunastaa.
Tällöin vaihtovelkakirjalainan lunastavat vuokralaiset.
2. Lainojen vakuudet
Kaupungin lainojen vakuutena on rakennettava liikuntahalli kiinteistökiinnityksinä
sekä tontin vuokrasopimus. Tällöin rakennuksen valmistuessa velkaa olisi yhteensä 85
% koko kiinteistön arvosta. Vaihtovelkakirjoilla ei ole vakuutta.

3. Hallin käyttökustannukset
Hallin käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat vuositasolla 218 974 euroa (alv 24 %).
Rakennuksen ja ulkoalueiden hoitamiseen on arvioitu menevän vuodessa 26 980
euroa. Huoneistomenot kattaen siivouksen lämmön, sähkön ja jätehuollon ovat 72 562
euroa vuodessa. Vakuutukset, tontin vuokra ja kiinteistövero ovat vuodessa 34 488
euroa ja isännöintikuluiksi on laskettu 9 140 euroa vuodessa.
Alla on tulos- ja kassavirtalaskelma hallin tuotoista ja lainojen hoidosta.

Laskelmassa on käytetty hallinkäyttöasteena noin 70 %:n olettamusta eli käyttäjät maksaisivat
vain todellisten käyttötuntien mukaan. Vapaa kassavirta lainanlyhennysten ja koronmaksujen
jälkeen riittää kerryttämään vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksamiseen tarvittavan pääoman.
Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry uskoo, että liikuntahallin toteutus esitetyllä
mallilla on realistinen ja valmistuessaan palvelisi sekä Lauttasaaren molempien koulujen että
lauttasaarelaisten seurojen ja yhteisöjen liikuntatilatarpeita.
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