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”Mosan Muovitus”

Yleistä

Malmin Palloseura on vuonna 1948 perustettu, perinteikäs helsinkiläinen jalkapalloseura. Tällä hetkellä
MPS:n keltaisissa paidoissa edustaa yli 1 000 jäsentä ja MPS on jäsenmäärältään Helsingin kolmanneksi
suurin jalkapalloseura.

Seuran miesten edustusjoukkue pelasi voitokkaan kauden 2015 ja nousi kauden päätteeksi Kakkoseen.
Naisten edustusjoukkue pelaa ykkösdivisioonassa. Edustusjoukkueiden lisäksi MPS:lla on laajaa aikuisten
harrastetoimintaa. Junioreissa seuralla on joukkueita 2010 syntyneistä tytöistä ja pojista aina A-poikiin asti.

Seuran nykyinen strategia ”Stadin paras kasvattajaseura 2020” on luotu vuonna 2014 ja sen
toteuttamisessa on nyt käynnissä kolmas vuosi. Toiminta-ajatuksessa on määritetty Seuran tavoitteeksi
tarjota jalkapalloa jokaiselle omalla lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa. Lisäksi
ajatuksena on pitää kustannukset maltillisina ja oikeassa suhteessa harrastukseen panostettuun aikaan ja
laatuun sekä tarjota laadukasta valmennus niin kilpa-, haaste- kuin harrasteryhmissä.

MPS:n yhteisiksi arvoiksi strategiassa on määritetty avoimuus, paikallisuus, kunnioitus, yhteisöllisyys ja
laatu.

Strategian ohella Seuran toimintaa on pyritty kehittämään osallistumalla Palloliiton Seurojen
laatujärjestelmähankkeeseen, jossa MPS on tällä hetkellä tasolla kaksi ja pyrkii myös tässä ohjelmassa
määrätietoisesti seuraaville tasoille.

Olosuhteiden nykytila

MPS:n joukkueet harjoittelevat kesäaikaan Mosan tekonurmella, Tapulin tekonurmella sekä eri
nurmikentillä ympäri Helsinkiä. Pääasiassa harjoittelu keskittyy Mosaan ja nurmikentille, koska Tapuli on
pääasiassa pelikäytössä. Talvikuukausien aikana (käytännössä joulukuu-maaliskuu) harjoitusolosuhteista on
Pohjois-Helsingin alueella huutava pula. Seuran juniorijoukkueet joutuvat kulkemaan mm. Tuusulaan
päästäkseen harjoittelemaan hyväkuntoiselle alustalle.

Seuran edustusjoukkueet pelaavat kaudella 2016 kotiottelunsa nykyisellä Tapanilan nurmikentällä, joka
täyttää Palloliiton asettamat vaatimukset vain poikkeusluvalla. Kentällä ei ole mm. riittäviä pukuhuonetiloja
eikä katsomoita. Lisäksi tälläkin kaudella mm. miesten kakkosen otteluita on jouduttu siirtämään
tekonurmille ja halleihin, koska kenttä menettää pelikelpoisuuden välittömästi sateisemman jakson
sattuessa. Seuran pidemmän tähtäimen strategiana on kehittää seuran omaa pelaajakehitystä niin
laadukkaasti, että seuralla on pysyvästi edustusjoukkueet sekä miehissä että naisissa Palloliiton sarjoissa.
On jo seuran uskottavuuden kannalta kriittistä, että seuralla on kotikentällään sellaiset olosuhteet, mitkä
täyttävät sarjoissa pelaamisen edellytykset.

Tapanilan kenttäalue on ollut seuran käytössä jo vuosikymmenien ajan, mutta vuosien saatossa historia on
jäänyt lähestulkoon ainoaksi asiaksi, jonka korjaamiseen ei ole tarvetta.

Hankkeen tehtävä ja tavoitteet

MPS:n hallitus on tehnyt 31.5.2016 päätöksen aloittaa hankkeen Tapanilan nurmikentän pinnoittamiseksi
nykyaikaiseksi jalkapallonurmeksi ja kotiareenan rakentamiseksi Mosaan. Jalkapallonurmen lisäksi kentälle



suunnitellaan rakennettavaksi katsomot, valaistus, huoltorakennus (suihkulliset pukusuojat) sekä
oheisharjoittelualueet. Toiminnan kehittymiseen liittyvinä tavoitteina hankkeelle on asetettu jalkapallon
harrastamisen sekä erityisesti talviharjoitteluolosuhteiden parantaminen lähialueella, Palloliiton
kilpailumääräysten täyttyminen seuran kotikentällä sekä jäsenmäärän hallittu kasvattaminen uskottavien
toimintaolosuhteiden kautta. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden välillisenä tavoitteena on johtaa entistä
laadukkaampaan pelaajakehitykseen. Jatkossa jalkapallon harrastamisen olosuhteille on todennäköisesti
entistä kasvavampi tarve Koillis-Helsingissä, kun mm. Malmin lentokentän alueelle ollaan rakentamassa
uusi asuinalue joka kasvattaa entisestään alueen asukasmäärää.

Hanke halutaan toteuttaa siten, ettei kenttäalueen historia ja perinteet täysin katoa uudistusten jaloissa.
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Mosan vanha keltainen koppi, joka on seissyt paikoillaan jo 30-luvulta
lähtien, on tarkoitus säästää, juoksuradat jättää edelleen koulun ja muiden käyttäjien käyttöön ja myös
seuran kotiotteluissa legendaariseksi VIP-katsomoksi muodostunut aita tullaan jättämään paikoilleen
muistuttamaan vanhoista hyvistä ajoista.

Hankkeen rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon uusiutuvia luonnonmateriaaleja
ja mm. lämmitysjärjestelmän osalta selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää aurinkoenergiaa kentän
lämmittämiseen. Katsomo on suunniteltu rakennettavaksi uusiomateriaaleista (maavallikatsomo).

Hankeorganisaatio ja aikataulu

Hankeorganisaatio on valittu 15.6.2016 ja siihen on nimitetty seuran hallituksen jäseniä, päätoimisia
työntekijöitä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita mm. rakentamisen ja rahoituksen osalta. Projektipäälliköksi
hankkeeseen on valittu Ville Arima. Hankkeen ohjausryhmänä toimii seuran hallitus.

Hanke on aloitettu virallisesti kesäkuussa 2016. Vuoden 2016 loppu on tarkoitus käyttää hankkeen
yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja valmisteluun. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 alussa ja
tavoite uuden kotiareenan valmistumispäivämääräksi on 1.5.2017.

Valmistelu ja suunnittelutyö ovat hyvässä vauhdissa ja hanke on lähtenyt käyntiin suunnitelmien
mukaisesti. Seura on käynyt alustavat neuvottelut liikuntaviraston kanssa kenttäalueen vuokraamisesta ja
tälle on annettu alustava suostumus. Lisäksi kenttäalueen maaperätutkimukset on selvitetty ja kentän
rakennuskaavaa on käyty läpi yhdessä liikuntaviraston ja Helsingin kaupungin kanssa. Myös hankkeen
alustava rahoitussuunnitelma, investointilaskelma ja katetuottolaskelmat on tehty ja löytyvät hakemuksen
liitteenä.


