
29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpanos-
sa ei v:n 1968 aikana tapahtunut muutok-
sia. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa ja käsitteli 557 asiaa. Saapuneita kir-
jeitä oli 1 153 ja lähetettyjä 140. 

Tärkeimmät päätökset. A v u s t u s t e n 
j a k o . Kertomusvuoden talousarviossa oli 
lautakunnan käytettäväksi merkitty erilaisia 
avustusmäärärahoja yhteensä 353 000 mk, 
josta 70 000 mk oli osoitettu Urheiluhallit 
Oy: lie. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 250 000 mk:n 
määrärahasta haki 183 seuraa. Avustusta 
myönnettiin 177 seuralle (28.5. 258 §, 24.9. 
418 §). Suurin avustus oli 8 000 mk ja pienin 
100 mk. 

Avustusta urheilun piirijärjestöjen kurssi-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 7 000 
mk:n määrärahasta haki 6 piirijärjestöä. 
Avustusta myönnettiin 5 anojalle (14.5. 
246 §). Suurin avustus oli 2 900 mk ja pienin 
600 mk. 

Avustusta urheiluseurojen nuorten leiritoi-
minnan tukemiseen tarkoitetusta 10000 mk:n 
määrärahasta haki 28 urheiluseuraa tai piiri-
järjestöä. Avustusta myönnettiin 14 seuralle 
ja 4 piirijärjestölle (8.10. 442 §). Avustuksen 
suuruus oli n. 11.50 mk leiriläistä kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja laitos-
ten henkilökunnan urheilutyön tukemiseen 
tarkoitetusta 6 000 mk:n määrärahasta haki 

14 virastosta 36 viranhaltijain tai työnteki-
jäin yhteenliittymää. Avustusta myönnettiin 
32 anojalle (11.6. 279 §). Suurin avustus oli 
300 mk ja pienin 50 mk 

Avustusta kansantanssitoiminnan tukemi-
seen tarkoitetusta 4 000 mk:n määrärahasta 
haki 4 seuraa. Avustusta myönnettiin 3 seu-
ralle (14.5. 229 §). Suurin avustus oli 2 400 mk 
ja pienin 400 mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 6 000 mk:n määrärahasta haki 
5 seuraa, joille kaikille se myönnettiin (14.5. 
230 §). Suurin avustus oli 2 900 mk ja pienin 
150 mk. 

V u o k r a u k s e t ym. Tärkeimmistä 
vuokrauksista ja niihin liittyvistä asioista 
mainittakoon: 

Mellunkylässä tilalla Bläbärskärr RN:o l 5 

sijaitsevat kaksi asuinrakennusta vuokrattiin 
maanvilj. Nils Liljeströmille 1.1.1968 alkaen 
70 mk:n kuukausivuokrasta, irtisanomisaika 
1 kk (12.1. 21 §). 

Lautakunta päätti suostua Uimastadionin 
kesäravintolan vuokramiehen Reino Lahtisen 
anomukseen saada irtisanoa vuokrasopimus 
päättymään välittömästi (20.2. 90 §) sekä 
vuokrata ravintolan kesäkausiksi 1968—1972 
hovimest. Eeva Ekille ja tarj. Kristiina Lem-
metille yhteisesti 16 000 mk:n kausivuokrasta 
(19.3. 125 §). 

Helsingin Verkkopallosuojat Oy:lle vuok-
rattiin Eteläisen Hesperiankadun varrella 
Taivallahdessa sijaitseva n. 10 450 m2:n suu-
ruinen urheilualue 1.5.1968—31.12.1972 väli-
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seksi ajaksi 100 mk:n vuosivuokrasta (2.4. 
153 §). 

Kaunissaaressa sijaitsevat huvilat päätet-
tiin vuokrata 1.1.1968—31.12.1970 väliseksi 
ajaksi Helsingin Taksi-Erämiehille, Kustaan-
kartanon vanhainkodin henkilökunnan ker-
holle, Herttoniemen Kalastusseuralle, Hel-
singin Kalamiespiirille, Helsingin Sanomain 
Kalakerholle, Voimayhtiöiden Erämiehille, 
Pasilan Konepajan Kalatovereille ja VR:n 
Onkijoille sekä Airamin Kalaveikoille (2.4. 
168 §). 

Yrjönkadun uimahallikiinteistön tennis-
halli puku suo jatiloineen vuokrattiin 1.6.1968 
—31.5.1969 väliseksi ajaksi leht. Huugo 
Hirkille 2 490 mk:n kuukausivuokrasta kui-
tenkin niin, että 1.6.—31.8. väliseltä ajalta 
maksetaan 500 mk:n kuukausivuokra sekä 
sillä ehdolla, että vuokraus jatkuu vuoden 
kerrallaan, ellei sitä jommalta kummalta 
puolen irtisanota viimeistään 31.3. (14.5. 
234 §). 

Helsingin suomalaisille ja ruotsalaisille 
evankelisluterilaisille seurakunnille vuokrat-
tiin 1.1.1968—31.12.1972 väliseksi ajaksi 
Mustasaaressa sijaitseva ravintolarakennus 
siihen kuuluvine kellareineen ja jäähuonei-
neen, huvilarakennus aittoineen sekä kappe-
lin, kesämajan ja saunan maapohja 1 652 
mk:n vuosivuokrasta (11.6. 284 §). 

Lautakunta hyväksyi Äke Heinströmin 
Kauhalan ulkoilualueen Forsgärdin tilan pel-
tojen vuokrausta koskevan irtisanomisen ja 
päätti vuokrata Gunnar Weckstenille maini-
tusta tilasta n. 3 ha viljelysmaata 150 mk:n 
vuosivuokrasta hehtaarilta 31.12.1968 päät-
tyväksi vuokrakaudeksi (20.6. 322, 323 §); 
lisäksi lautakunta päätti vuokrata maanvilj. 
Arne Roineelle Salmen ulkoilualueen Joen-
suun tilan viljelysmaata yht. 5 ha 1.1.1969 
alkavaksi vuokrakaudeksi 375 mk:n vuosi-
vuokrasta (19.11. 519 §). Viljelysmaan vuok-
rauksessa noudatettiin muutoin lautakunnan 
vahvistamia ehtoja. 

Liikennöitsijöille Runar Österlund, Kunto 
Laaksonen ja Taisto Laaksonen yhteisesti 

vuokrattiin 300 mk:n vuosivuokrasta yksin-
oikeus harjoittaa vuosina 1969—1971 mat-
kustaj aliikennettä Pihlaj asaareen (5.11. 
500 §). 

Vielä päätettiin vuokrata: Kivinokan ul-
koilupuiston kioskinpito-oikeus rva Elvi 
Rajakalliolle kesäkausiksi 1968—1970 5 500 
mk:n kausivuokrasta (14.5. 236 §, 28.5. 265 §) 
ja Eläintarhan urheilukentän kioskinpito-
oikeus 3-vuotiskaudeksi 1968—1971 yhtei-
sesti Severi Virtapurolle ja Meri Siiralle 750 
mk:n vuosivuokrasta (13.8. 342 §). 

Lisäksi lautakunta päätti vuokrata vene-
paikkoja ja laituriponttooneja seuraaville yh-
teisöille: Roihuvuoren ja Tammisalon Meri-
ulkoilijoille kaksi teräsbetonista laituripont-
toonia sijoitettavaksi Strömsin lahteen (11.6. 
287 §) sekä Marjaniemen Venekerholle kerhon 
venesatamaan sijoitettuihin kolmeen teräs-
betoniseen laituriponttooniin sekä niiden pui-
seen laituri jatkeeseen sisältyvät venepaikat 
samoin vuokraehdoin kuin aikaisemmin (13.8. 
362 §); lisäksi vuokrattiin vuoden kerrallaan 
jatkuvaksi vuokra-ajaksi Pohjoisrantaan si-
joitetusta ponttoonilaiturista veneiden esit-
tely- ja huoltotilaa toiminimi Finn Enter-
priselle ja Skoha Oy:lle kummallekin 1 110 
mk:n vuokramaksusta sekä Tradex Oy:lle ja 
Keskusosuusliike Hankkijalle samoin kum-
mallekin 960 mk:n vuokramaksusta (13.8. 
361 §). Vartiokylän Ranta- ja Venekerho sa-
noi irti lautakunnan kanssa 12.5.1967 teke-
mänsä venelaituria koskevan vuokrasopi-
muksen (19.3. 139 §). 

Vielä lautakunta päätti vuokrata talvikau-
siksi 1969—1971 Haapaniemen luistinradan 
Elsa Anderssonille, Kaisaniemen luistinradan 
Sirkka-Liisa Valkoselle, Käpylän urheiluken-
tän luistinradan Ritva Koskiselle, Lauttasaa-
ren urheilupuiston luistinradan Martti Hur-
meelle, Vallilan luistinradan Elsa Vuorelle ja 
Etelä-Haagan luistinradan Anelma Näs-
lindhille. Ehdot olivat muuten entiset, paitsi 
että Haapaniemen radan vuokra oli 50 mk 
kaudelta (17.12. 550 §). 

M u u t p ä ä t ö k s e t . Lautakunta päätti 
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vahvistaa seuraavat maksut: Luukkaan ja 
Salmen ulkoilualueella perittävän pysäköinti-
maksun sekä Rastilan ulkoilualueen loma-
mökkien vuokrien korotukset (23.1. 48 §); 
Pirkkolan urheiluhallin käyttö-ja tennistunti-
maksut sekä kerhohuoneiden varausmaksut; 
samalla päätettiin, että uimahalleihin saatiin 
myydä 10 käynnin hinnalla 11 käyntiin oi-
keuttavia alennuslippuja (2.4. 149 §, 11.6. 
281 §, 17.12. 549 §); edelleen määrättiin 
muilla veneillä kuin liikennelaitoksen lautalla 
Korkeasaaren eläintarhaan saapuvilta kesä-
kauden aikana kannettava pääsymaksu (2.4. 
172 §, 30.4. 221 §); Korkeasaaren eläintarhan 
opaskirjasen vähittäismyyntihinta, tukku-
ostoista päätettiin jälleenmyyjille myöntää 
35 %:n alennus (16.4. 190 §); maksut seuraa-
vista kursseista: kesäkauden kuntokurssi, 
tenniskurssi ulkokentillä ja aikuisten uima-
koulu (30.4. 196 §) sekä jääkiekko valaistuk-
sella varustettujen tenniskenttien valaistus-
maksut (27.8. 376 §). 

Lautakunta päätti sallia kytkettyjen koi-
rien ulkoiluttamisen Mustikkamaan ulkoilu-
puiston alueella vuosittain lokakuun 15 p:stä 
seuraavan vuoden huhtikuun 15 p:ään saakka 
(20.2. 97 §). 

Päätettiin tilata 450 kpl aluminisia veneen-
kiinnitysaisoja T:mi Ferro-osalta sen tarjouk-
sen mukaisesta hinnasta (20.2. 103 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa urheilu- ja 
ulkoiluviraston suorittamaan ulkoilu- ja ur-
heilualueiden rakennus- ym. töitä seuraavas-
ti: tilaamaan venesatamien peräpaalujen 
kevätkunnostustyön Satama- ja Telakka 
Oy:ltä yhtiön tarjouksen mukaisesta hinnasta 
(19.3. 140 §); käyttämään yhteensä 86 000 
mk eräiden urheilualueiden teiden sekä Laut-
tasaaren ja Velodromin tenniskenttien asfal-
toimiseen (30.4. 216 §); tekemään rakennus-
liike Viljo Viisas ja Kumpp. kanssa urakka-
sopimuksen Korkeasaaren eläintarhan van-
han talli- ja varastorakennuksen purkami-
sesta ja uuden rakentamisesta yhtiön tar-
jouksen mukaisesta hinnasta (14.5. 245 §); 
suorittamaan helsinkiläisille purjehdusseu-

roille Ytterskärin kilpapurjehdusradan yllä-
pitämisestä aiheutuvat todelliset kustannuk-
set vuosittain enintään 3 000 mk:n määrään 
saakka (13.8. 360 §); käyttämään Roihuvuo-
ren ja Puotilan urheilukenttien pukusuoja-
rakennusten rakentamiseen 371 500 mk sekä 
tekemään urakkasopimuksen po. pukusuoja-
rakennusten rakentamisesta Suomen Asfaltti 
Oy:n kanssa (22.10. 476 §) sekä aikaisemmin 
myönnetyn määrärahan lisäksi käyttämään 
Mustikkamaan huolto- ja asuinrakennusten 
rakentamiseen 145 177 mk ja tekemään ra-
kennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:n kanssa 
urakkasopimuksen po. rakennusten rakenta-
misesta (5.11. 496 §). 

Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavat 
urheilu- ja ulkoilualueita ja niiden laitteita 
koskevat piirustukset ja suunnitelmat: Kä-
pylän raviradan katsomon muutospiirustuk-
set (30.4. 200 §); suunnitelmat ulkoiluteiden 
rakentamisesta reiteille: Vihdintie—Tali, 
Munkkiniemen silta—Tali, Maasälväntie— 
Pihlajamäen ulkoilutie ja Nordenskiöldin-
katu—Keskuspuiston ulkoilutie (13.8. 336 §); 
Salmen ulkoilualueen yksityistien suunnitel-
mat (13.8. 359 §); Ruskeasuon urheiluhallin 
ympäristön, Malmin uimarannan ja Kannel-
mäen lähiökentän puistotyösuunnitelman se-
kä Käpylän urheilupuiston töiden jatkamis-
suunnitelman (27.8. 373 §); ulkoilureittien 
Vihdintie—Pohj ois-Haaga, Koivikkotie— 
Keskuspuisto, Nousiaistentie—Riskeasuo ja 
Maasälväntie—Pihlajamäen ulkoilutie va-
laistussuunnitelmat (27.8. 374 §); arkkitehti-
toimisto Juutilainen—Kairamo—Pantzarin 
laatimat Vartiokylänlahden venesataman 
piirustukset (27.8. 379 §); Korkeasaaren tei-
den asfaltointisuunnitelman (10.9. 405 §) sekä 
Eläintarhan ja Käpylän urheilukentän, Haa-
paniemen lähiökentän ja Roineentien kort-
telikentän kenttävalaistussuunnitelmat (10.9. 
406 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. asioista, jotka koskivat: Korkeasaaren 
neljän perheen rivitalon pääpiirustusten hy-
väksymistä (23.1. 38 §) sekä eläintarhan pää-
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symaksujen uudelleenjärjestelyä (20.2. 101 §); 
Pirkkolan urheilupuiston rakennusmäärä-
rahojen käyttämistä urheilupuiston hallira-
kennuksen kaluston ja laitteiden hankkimi-
seen (30.4. 209 §); Latokartano Säätiön omis-
taman, Viikissä sijaitsevan ylioppilaskylän 
urheilukentän hoidon järjestämistä (11.6. 
286 §); Mustikkamaan ulkoilupuiston huolto-
ja asuinrakennuksen sekä Salmen ulkoilu-
alueen puku- ja pesuhuonerakennuksen pää-
piirustusten hyväksymistä (14.5. 239 §, 13.8. 
357 §); poikkeusluvan hakemista Käpylän 
urheilupuistossa sijaitsevan tilapäisen va-
rastoparakin pysyttämiseen edelleen paikoil-
laan (27.8. 377 §); Lauttasaaren itärannan 
yleisjärjestelyä koskevan suunnitelman hy-
väksymistä (10.9. 399 §) sekä Jäähallin ym-
pärille rakennettavan aidan piirustusten hy-
väksymistä (22.10. 471 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. asioista, jotka koskivat: E. J. Paa-
volan ym. valtuustoaloitetta Helsingin ja 
sen lähikuntien yhteistoiminnan aikaan-
saamisesta virkistysalueiden suunnittelemi-
seksi (23.1. 33 §); Keskinäinen Vakuutus-
yhtiö Auran anomusta saada rakentaa me-
renalainen muovinen vesijohto Marjaniemen 
venesatama-alueen kautta (20.2. 99 §); Es-
poossa sijaitsevan Pitkäniityn valtaojan oji-
tussuunnitelmaa (2.4. 15& §); venelaituri-
paikkojen ja veneiden säilytysalueen luovut-
tamista poliisilaitoksen käyttöön (2.4. 160 §); 
Vihdin Sähkö Oy:n anomusta suurjännitelin-
jan rakentamisesta Salmen ulkoilualueelle 
(16.4. 187 §); SVUL:n anomusta Yrjönkadun 
uimahallin säilyttämisestä urheilukäytössä 
(16.4. 188 §); Helsingfors Segelklubbin ano-
musta saada vesijohto venesatamaansa Laut-
tasaaren Vattuniemessä (4.6. 271 §); leikki-
puiston kunnostamista ja rakentamista Mal-
min raitin varrelle (20.6. 302 §); Lauttasaa-
ren uimarannan hoitoa (20.6. 303 §); Helsin-
gin Moottori venekerhon ja Vallilan Veneker-
hon yhteisiä anomuksia lainan saamiseksi 
kaupungilta veneiden talvisäilytysalueen ra-
kentamisesta aiheutuvia kustannuksia var-

ten sekä Pornaistenniemellä sijaitsevan ve-
neiden talvisäilytysalueen vuokrasopimuksen 
pidentämisestä (13.8. 350, 351 §); Yhtyneet 
Ravintolat Oy:n ja Brändö Seglare -yhdis-
tyksen yhteistä anomusta aallonmurtajan 
rakentamiseksi Kulosaaren etelärantaan 
(13.8. 352 §); Mustikkamaan sillan, liitostien 
ja rantarakenteiden siirtämistä urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon (13.8. 353 §); 
Helsingfors Segelsällskap -yhdistyksen ano-
musta Liuskaluodon vuokra-ajan pidentämi-
sestä (13.8. 354 §); Myllypuron urheilupuis-
ton hallirakennuksen pääpiirustusten hyväk-
symistä (27.8. 369 §); leirintäalueiden kun-
nostustöitä ja hygienisyyttä koskevia kirjeitä 
(10.9. 400 §, 24.9. 424 §); Helsinki-Seuran ja 
Laajasalo—Degerö Seuran kirjeitä Tullisaa-
ren leirintäalueen sijoituksesta ja rakentami-
sesta (10.9. 401, 402 §); Pihlajasaaren maan-
käyttösuunnitelmaa (24.9. 425 §); alueen va-
raamista Hanasaaren ja Suvilahden voima-
laitosten polttoöljyn syvävarastoa varten 
(24.9. 427 §); Jäähallin pysäköintialueen as-
faltoimista sekä Velodromin katsomoraken-
nuksen perusparannustyön pääpiirustusten 
hyväksymistä (24.9. 434, 436 §); Iisalmen 
entisen ison pappilan sijoituspaikkaa Seura-
saaren ulkomuseossa (8.10. 453 §); vapaa-
ajan ohjauksen järjestämistä Kunnallisko-
dintie 6:n läheisyydessä sijaitsevien asuin-
talojen nuorisolle (22.10. 464 §); Roihuvuo-
ren urheilukentän pukusuojan rakentamista 
(22.10. 465 §); merenkulkuhallituksen esitys-
tä sillan rakentamisesta Korkeasaaren ja 
Hylkysaaren välille (22 10. 482 §); Helsingin 
Asuntokeskuskunta Hakan anomusta työlli-
syyslainan saamiseksi Kontulaan rakennetta-
van urheilu- ja nuorisotiloja sisältävän toi-
misto- ja liikerakennuksen rahoitukseen (5.11. 
494 §); Vuosaaren urheilukentän peruskun 
nostamista (5.11. 495 §); Tarvon saareen joh-
tavan sillan kunnossapitoa (5.11. 4 97 §)i 
vt Hyvösen ym. valtuustoaloitetta lämpimän 
pukusuojan rakentamiseksi Hietarant aan tal-
viuimareita varten ja rannan kunnossapitä-
miseksi talvikauden aikana (19.11. 515 §); 
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Kumpulan uimalan kattamista ja rakenta-
mista urheilutaloksi (19.11. 516 §); anomuk-
sia Vellamonkadun varrella sijaitsevan leikki-
kentän kunnostamisesta ja kehittämisestä 

urheilukentäksi (3.12. 535 §) sekä Vaasan 
Höyrymylly Oy:n anomusta Säästöpankin-
rannan kunnostamisesta pysäköintialueeksi 
(3.12. 541 §). 

! 

439 


