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§ 115
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mosan jalkapallokenttä Oy:n Tapanilan tekonurmikentän uudista-
mista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2020-002819 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Mosan jalkapallokenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka 
koskee Tapanilan tekonurmikentän uudistamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 
euron lainan myöntämistä Mosan jalkapallokenttä Oy:lle kaupungin ur-
heilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksen 
Tapanilan tekonurmikentän uudistamiseksi yhtiölle vuokratulle maa-
alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisina.

Hakemuksen mukaan runsaan kymmenen vuoden aikana jalkapallon 
harrastajien määrä on Koillis-Helsingissä kasvanut erittäin voimakkaas-
ti. Harrastajamäärien kehitystä arvioitaessa tulee ottaa myös huomioon 
alueen runsas täydennysrakentaminen sekä suunnitelma Malmin len-
tokenttäalueen asuinkäyttöön rakentamisesta. Kyseiselle alueelle tulee 
jopa kaksikymmentäviisituhatta asukasta, mutta kaavasuunnitelmissa 
ei alueelle ole tulossa liikuntapaikkoja. Näin ollen Tapanilan kentät tu-
levat olemaan myös näille uudisasukkaille lähipalvelun kaltaisia liikun-
tapaikkoja.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksil-
taan 201 453 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukais-
ta 80 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lisäksi han-
ketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 60 
000 euron avustuksella sekä 61 453 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapanilan tekonurmen uudistaminen 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on vuokrannut (Khs 11.5.2020, § 292) Mosan jalka-
pallokenttä Oy:lle 40. kaupunginosassa (Suutarila, Tapulikaupunki) si-
jaitsevan, 10 655 m²:n suuruisen maa-alueen, joka on osa kiinteistöä 
091-429-0006-0371 sekä alueella sijaitsevan avupuku- ja laitesuojan 
Mosan jalkapallokenttä Oy:lle 31.12.2035 saakka kentän uudistamisen 
mahdollistamiseksi. 

Mosan jalkapallokenttä Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamas-
saan hakemuksessa kaupungin 80 000 euron suuruisen lainan myön-
tämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tapanilan tekonurmi-
kentän uudistamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattami-
seen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupun-
ginhallitus.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n suunnitelmana on kentän pelialueen mitto-
jen muuttaminen hieman nykyisestä, jolloin kentän päätyihin jää pa-
remmin tilaa esimerkiksi seuraavan harjoitusvuoron lämmittelyjuok-
suun. 11 v 11 kentän koko tulee olemaan 100 m x 60 m, junioreille tar-
koitettuja 8 v 8 kenttiä tulee kaksi kappaletta kooltaan 60 m x 40 m ja 
nappuloille tarkoitettuja 5 v 5 kenttiä tulee neljä kappaletta kooltaan 40 
m x 27,5 m. Tällaisilla kenttien järjestelyillä voidaan parhaiten turvata 
kentän mahdollisimman laaja ja monimuotoinen käyttö.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
201 453 euroa (alv 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunni-
teltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 60 000 euron 
avustuksella sekä 61 453 euron omalla pääomalla.

Tekonurmen pinnan vaihto on suunniteltu ajoitettavan vuoden 2020 lo-
kakuun puolen välin ja marraskuun lopun väliseen aikaan.
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Hanke palvelee liikuntatarkoituksia parantamalla nykyisiä olosuhteita 
sekä seuratoiminnalle että muulle lähiliikunnalle ja on näin ollen Hel-
singin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mu-
kainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista 
lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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