
29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano 
oli v. 1970 muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että jäseneksi toiminnanjoht. Jorma 
Maskulinin tilalle valittiin majuri evp. Reino 
Palmroth. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 24 
kertaa ja käsitteli 642 asiaa. Saapuneita kir-
jeitä oli 805 ja lähetettyjä 162. 

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 417 560 mk, 
josta 90 000 mk oli osoitettu Urheiluhallit 
Oy:lle. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 280 000 mk:n 
määrärahasta haki 196 seuraa. Avustusta 
myönnettiin 185 seuralle (19.5. 292 §). 
Suurin avustus oli 8 000 mk ja pienin 70 
mk. 

Avustusta urheilun piirijärjestöjen kurssi-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 7 300 
mk:n määrärahasta haki 6 piirijärjestöä. 
Avustusta myönnettiin 6 anojalle (21.4. 
226 §). Suurin avustus oli 2 950 mk ja pienin 
300 mk. 

Avustusta urheiluseurojen nuorten leiri-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 15 000 
mk:n määrärahasta haki 22 urheiluseuraa tai 
piirijärjestöä. Avustusta myönnettiin 15 seu-
ralle ja 4 piirijärjestölle (20.10. 544 §). Avus-
tuksen suuruus oli n. 22.12 mk leiriläistä 
kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja laitos-
ten henkilökunnan urheilutyön tukemiseen 
tarkoitetusta 8 000 mk:n määrärahasta haki 
15 virastosta 44 työntekijäin yhteenliitty-
mää. Avustusta myönnettiin 40 anojalle (5.5. 
263 §). Suurin avustus oli 500 mk ja pienin 
50 mk. 

Avustusta kansantanssitoiminnan tukemi-
seen tarkoitetusta 6 000 mk:n määrärahasta 
haki 4 seuraa. Niille kaikille myönnettiin 
avustus (21.4. 227 §). Suurin avustus oli 
2 200 mk ja pienin 800 mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 6 260 mk:n määrärahasta haki 
7 seuraa. Avustusta myönnettiin 5 seuralle 
(21.4. 228 §). Suurin avustus oli 2 500 mk ja 
pienin 280 mk. 

Talousarvioon ensimmäistä kertaa mer-
kitty 5 000 mk:n avustus keilailu-urheilun 
tukemiseen myönnettiin Helsingin Bowling-
liitolle (5.5. 264 §). 

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

S.O. Fagerström Oy:n kanssa Vartiokylän-
lahden venesatama-alueella olevasta, kart-
tapiirroksesta lähemmin selviävästä alueesta 
päätettiin tehdä kaupunginvaltuuston 7.1. 
1970 vahvistamien ehtojen mukainen vuok-
rasopimus täydennettynä lautakunnan 7.10. 
1969 tekemän esityksen mukaisella lisäehdol-
la (3.2. 89 §). Yhtiö oikeutettiin sijoittamaan 
alueelle 4 kpl sähkökäyttöisiä polttoaineen 
jakelulaitteita säiliöineen ja pitämään ne 
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siellä toistaiseksi 1 kk:n irtisanomisajoin 
500 mk:n vuosivuokrasta (8.6. 374 §). 

Lautakunta päätti omasta puolestaan oi-
keuttaa Jääkissat r.y:n pystyttämään kor-
vauksetta siirrettävän ja lämmitettävän 
pukusuojan Laajasuon urheilukentälle ur-
heilu- ja ulkoiluviraston tarkemmin osoitta-
maan paikkaan (17.2. 109 §). 

Lautakunta päätti suostua siihen, että 
Espoon Sähkö Oy saa rakentaa 20 kv:n 
avojohtolinjan Luukkaan ja Karjakaivon 
ulkoilualueille ja pitää niitä paikoillaan tois-
taiseksi 6 kk:n irtisanomisajoin 1 032 ja 
39.60 mk:n vuosivuokrasta sekä rakentaa 
Luukkaan ulkoilualueelle puistomuuntamon 
27.5.1969 päätetyin ehdoin (17.2. 112 §, 8.6. 
365 §, 1.12. 594 §). 

Helsingin Verkkopallosuojat Oy:lie 4.2. 
1969 Eteläisen Hesperiankadun länsipäässä 
olevia tenniskenttiä varten vuokrattuun 
alueeseen päätettiin liittää alueen lounaiskul-
mauksessa oleva n. 75 m2:n alue po. päätök-
sen mukaisin ehdoin. Samalla lautakunta 
oikeutti omasta puolestaan yhtiön rakenta-
maan vuokra-alueelle yhden lisäkentän (3.3. 
130 §). 

Lehtori Huugo Hirkin kanssa Yrjönkatu 
21 b sijaitsevasta tennishallista tehty vuok-
rasopimus irtisanottiin päättymään 31.5.1970 
(3.3. 132 §). 

Salmen ulkoilualueeseen kuuluvien Salmen 
kylän tilojen Uunola RN:o l 3 8 ja Joensuu 
RN:o l 2 3 7 viljelysmaita yhteensä 11 ha kos-
keva vuokraoikeus päätettiin siirtää maan-
vilj. Aarne Roineelta maanvilj. Antti Nur-
milalle (3.3. 147 §). 

Liikkeenharjoittaja Elvi Rajakallion kans-
sa tehtyä Kivinokan ulkoilupuiston kioskia 
koskevaa vuokrasopimusta päätettiin muut-
taa siten, että vuosivuokran suuruus on 
v:sta 1970 lähtien 3 500 mk (17.3. 174 §). 

Helsingin Operettiteatterin Kannatusyh-
ditykselle vuokrattiin Soutustadion vuosit-
tain 1.6.-15.9. välisenä aikana järjestettäviä 
teatteriesityksiä varten toistaiseksi kesäkau-

deksi kerrallaan 500 mk:n vuosivuokrasta 
(7.4. 193 §). 

Bensow Oy:n kanssa Kipparlahden vene-
satama-alueella olevasta, asemakaavaosaston 
piirustukseen merkitystä, pinta-alaltaan n. 
1 500 m2:n suuruisesta alueesta tehtiin kau-
punginvaltuuston 29.4.1970 vahvistamien 
ehtojen mukainen vuokrasopimus täyden-
nettynä lautakunnan 13.1.1970 tekemän esi-
tyksen mukaisilla lisäehdoilla (5.5. 284 §). 

Lautakunta päätti omasta puolestaan an-
taa Suur-Helsingin Golf r.y:lle luvan pys-
tyt tää kevytrakenteinen, helposti siirrettävä 
maja Luukkaan ulkoilualueen golfkenttään 
kuuluvalle alueelle ja pitää sitä paikoillaan 
toistaiseksi molemminpuolisin 3 kk:n irti-
sanomisajoin 100 mk:n vuosivuokrasta (8.6. 
368 §). 

Suomen Catamaran ja Trimaran Liitolle 
päätettiin antaa lupa käyttää Lauttasaaren 
Särkiniemen pohjoispuolella olevaa, urheilu-
ja ulkoiluviraston lähemmin osoittamaa ran-
ta-aluetta monirunko veneitten purjehdus-
toiminnan tukikohtana ja vuokrata liitolle 
em. ranta-alueen pohjoisreunasta n. 20 m:n 
päässä rantaviivasta oleva, pinta-alaltaan 
1 000 m2:n suuruinen maa-alue toistaiseksi 
6 kk:n irtisanomisajoin 80 mk:n vuosivuok-
rasta (8.6. 373 §). 

T:mi Carlssonin Venemoottorikorjaamon 
kanssa 11.3.1969 tehty, Pohjoisrannassa ole-
vaan ponttonilaituriin kuuluvaa laituriosuut-
ta koskeva vuokrasopimus sanottiin irti 
päättyväksi heti (8.6. 375 §). 

Urheilu- ja ulkoiluvirasto oikeutettiin siir-
tämään Jaakko Rautakorven kanssa tehty 
Kaunissaaren liikennettä purjehduskausina 
1970-1972 koskeva sopimus Jorma Rauta-
korven nimiin (27.9. 513 §). 

Vihdin Sähkö Osakeyhtiölle päätettiin 
vuokrata 1.11.1970 alkavaksi viisivuotis-
kaudeksi Salmen ulkoilualueelta suurjännite-
johdon ja muuntoaseman sijoitusoikeus 
(20.10. 552 §). 

Keskustalli Oy:n kanssa Uutelan ulkoilu-
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alueen rakennuksista ja peltoalueista teh-
tyyn vuokrasopimukseen lisättiin määräys, 
jonka mukaan vuokranantajalla on oikeus 
milloin tahansa purkaa alueella oleva ns. 
väen rakennus sekä suomenkielisellä työ-
väenopistolla oikeus saada käyttöönsä n. 1 ha 
niittyä Karstenin huvilan kohdalta peli- ja 
pysäköintialueeksi (17.11. 579 §). 

Lautakunta päätti sanoa irti Martti Aspi-
sen kanssa tehdyn, Salmen ulkoilualueen Jär-
venpään tilan kasvihuoneita ja kasvimaata 
koskevan vuokrasopimuksen sekä maan-
vilj. Jaakko Jussilan kanssa tehdyn Luuk-
kaan ulkoilualueiden eräiden viljelysmaiden 
vuokrasopimuksen Ruotsinkylän peltojen 
osalta päättymään 31.12.1970 (17.11. 580, 
581 §). 

Maanviljelijä Paavo Vakkamäelle päätet-
tiin vuokrata Salmen ulkoilualueeseen kuulu-
van Eerolan tilan viljelysmaat, yhteensä 22 
ha 3 300 mk:n vuosivuokrasta noudattaen 
muilta osin maa-alueen vuokrauksesta maa-
taloustarkoituksiin käytettäväksi vahvistet-
tuja ehtoja (29.12. 637 §). 

M u i s t a p ä ä t ö k s i s t ä m a i n i t -
t a k o o n : helsinkiläisten kansaneläkettä 
saavien oikeus päästä 1.2.1970 alkaen Yrjön-
kadun uimahalliin ja itsepalvelusaunaan 
Pirkkolan uimahalliin sekä Uimastadionin 
ja Kumpulan maauimaloihin lastenlipun 
hinnalla (13.1. 21 §); Eläintarhanlahden be-
toniponttonilaiturin asemapiirroksen hyväk-
syminen (3.2. 90 §); Korkeasaaren eläintar-
han papukaijatalon häkkien muutospiirus-
tusten sekä koiraeläinhäkkien peruskorjaus-
suunnitelman hyväksyminen (17.2. 116, 
117 §); luvan myöntäminen vastaisuudessa 
ratsastuskilpailujen ja -tilaisuuksien järjes-
täjille lautakunnan harkinnan mukaan ja 
sen erikseen määräämää korvausta vastaan 
käyttää mainoksin varustettuja esteitä Hel-
singin ratsastuskentillä ja Ruskeasuon rat-
sastushallissa erinäisin ehdoin (3.3. 153 §); 
Uimastadionilla ja Kumpulan maauimalassa 
kannettavien maksujen tarkistaminen ja 
vahvistaminen seuraaviksi: kertamaksu 0.50 

mk, kertamaksu aikuisilta 1.50 mk, alen-
nuskortti 11 käyntikertaa 15 mk ja kausi-
kortti 75 mk (7.4. 190 §); Tullisaaren ja Ras-
tilan alueiden käytön kieltäminen 15.5.1970 
lähtien telttailuun ja matkailuperävaunu-
majailuun leirintäalueita lukuun ottamatta, 
Rastilan ulkoilumajan käytön lopettaminen 
ryhmämajoituspaikkana sekä kaupungin itäi-
sellä, mantereella sijaitsevilla ulkoilualueilla 
tapahtuvan telttailun ja matkailuperävau-
nuissa tapahtuvan majailun keskittäminen 
Uutelan ulkoilualueelle, jossa tämä ulkoilu-
muoto on sallittu vuosittain 15.5.-15.9. väli-
senä aikana (7.4. 198 §); urheilu- ja ulkoilu-
viraston oikeuttaminen tilaamaan 11 kpl 
teräsbetonisia laituriponttoneja Rakennus-
liike E. M. Pentti Ky:ltä (7.4. 207 §); Korkea-
saaren eräiden maksujen vahvistaminen seu-
raaviksi: eläintarhassa kannettavaksi tava-
ransäilytysmaksuksi 0.30 mk esineeltä, opas-
tusmaksuksi 1 mk aikuiselta ja 0.50 mk lap-
selta, 4 mk johdetulta ryhmältä sekä puisto-
tädin maksuksi 1 mk lapselta sekä eläin-
tarhan opaskirjan hinnaksi 1.50 mk ja myyn-
tipalkkioksi 0.15 mk kappaleelta (7.4. 210 §, 
21.4. 248 §); Eläintarhan urheilukentän suo-
rituspaikkojen päällystämissuunnitelman hy-
väksyminen (21.4. 230 §); harjoitus- ja kil-
pailupaikkojen varaajille annetun yleisen 
ohjeen 8. kohdan muuttaminen seuraavan 
sisältöiseksi: maksullisten kilpailujen järjes-
täjä saa korvauksetta 50 kpl vapaalippuja 
sekä lisäksi korvausta vastaan haluamansa 
määrän vapaalippuja anomalla niitä kilpai-
lupaikkavarauksen yhteydessä (19.5. 302 §); 
Soutustadionin teatterilavan piirustusten hy-
väksyminen (19.5. 304 §); Naurissalmen ja 
Vaskilahden venelaiturien suunnitelmien hy-
väksyminen (8.6. 372 §); urheilu- ja ulkoilu-
viraston oikeuttaminen tilaamaan Salmen 
ulkoilualueelle hiihtohissi eräältä itävalta-
laiselta konetehtaalta (8.6. 382 §); Pajalahden 
venesataman aallonmurtajan piirustusten hy-
väksyminen (15.6. 400 §); Rastilan ja Tulli-
saaren leirintäalueen käytöstä perittävien 
maksujen vahvistaminen (15.6. 401 §); vain 

462 



29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

onginnan, pilkkimisen ja uistelun harjoitta-
misen salliminen Porkkalan niemellä oleval-
la Källvik-Vestergård -nimisen tilan vesi-
alueella (15.6. 411 §); Yrjönkadun uimahal-
lissa olevan palloiluhallin käyttömaksujen 
vahvistaminen (25.8. 457 §); urheilu ja ulkoi-
luviraston oikeuttaminen jakamaan karttoja 
maksutta 1.10.1970 lukien (22.9. 497 §); 
Kontulan pohjoisen lähiökentän piirustuksen 
hyväksyminen (22.9. 508 §); kaupungin lei-
rintäalueella leirintäkauden 1971 alusta lu-
kien noudatettavien leirintäalueohjeiden 
vahvistaminen (17.11. 576 §)sekä 15.1.1971 al-
kaen kaupungin uimahallien pääsymaksujen 
vahvistaminen seuraavaksi: päivittäin klo 
7 -8 välisenä aikana 1.50 mk (29.12. 634 §). 

Lisäksi lautakunta päätti, että kaupungin 
omistamille Elisaaren vesialueille voidaan 
kaupungin asukkaille myöntää onginnan ja 
pilkkimisen ohella vain uisteluoikeus sekä 
Kaivokariin liittyvälle yhteiselle vesialueelle 
asianomaisen kalastuskunnan kanssa sovit-
tavin tavoin em. kalastusoikeus (3.11. 562 §) 
sekä että v:n 1971 alusta lukien saadaan kau-
pungin vesialueilla myöntää muille kuin 
ammattikalastajille uistelu- ja satakoukun 
pitkäsiimaluvan lisäksi neljä verkkolupaa 
ja kaksi katiskalupaa yhtä ruokakuntaa 
kohti. Samalla lautakunta päätti, että v:n 
1971 alusta lukien ei kaupungin vesialueilla 
saada käyttää 42 mm tiheämpiä verkkoja 
muussa kuin silakan, kilohailin ja täkykalan 
pyynnissä (3.11. 563 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. asioista, jotka koskivat: Oulunkylän 
urheilupuiston ohjelman hyväksymistä (7.4. 
189 §); kaupungin leirintäalueiden kehittä-
missuunnitelmaa sekä Rastilan ja Tullisaa-
ren leirintäalueiden keitto-, WC-, pesu- ja 
toimistorakennusten pääpiirustusten hyväk-
symistä (7.4. 214 §); toimenpiteisiin ryhty-
mistä sisäasiainministeriön poikkeusluvan 
saamiseksi yhdeksän asunnon rakentamiselle 
Korkeasaareen (7.4. 215 §); Pitäjänmäen ur-
heilukentän pukusuojarakennuksen pääpii-
rustusten hyväksymistä (21.4. 240 §); ko-

mitean asettamista tutkimaan ja tekemään 
tarpeelliseksi katsotut ehdotukset Korkea-
saaren eläintarhan tehtävistä ja tavoitteista, 
sen asemasta kaupungin hallinnossa sekä 
mahdollisesti tarvitsemista maa-alueista 
(21.4. 247 §); Primula Oy:n anomusta Kor-
keasaaren ravintolan, kafeterian ja kioskien 
vuokra-ajan jatkamisesta (5.5. 283 §); kiin-
teistölautakunnan kehottamista vuokraa-
maan urheilu- ja ulkoiluviraston käyttöön 
Urheiluhallit Oy:ltä Kontulan ostoskeskuk-
sessa sijaitseva kuntosali ja siihen liittyvät 
pukusuojat (15.6. 389 §) sekä Korkeasaaren 
apinatalon muutostyön pääpiirustusten hy-
väksymistä (15.6. 402 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. asioista, jotka koskivat: Helsingin 
Työväenyhdistyksen anomusta Mustikka-
maan ravintola-aluetta koskevan vuokraso-
pimuksen jatkamisesta (3.2. 74 §); Suomenlin-
nakomitean mietintöä (20.1. 42 §); Talin 
urheilupuiston hallirakennuksen luonnospii-
rustuksia (13.2. 71 §); Lauttasaaren itäran-
nan yleisjärjestelyä käsitteleviä satamalau-
takunnan ja vesilautakunnan lausuntoja 
(3.2. 85 §); Helsingin Ilmailuyhdistyksen lai-
na-anomusta (17.2. 110 §); Vasikkasaaren 
vastaista käyttöä (17.2. 111 §); esitystä va-
paa-ajanviettopaikkojen varaamisesta nuo-
risolle Lauttasaaren entisestä yhteiskoulu-
rakennuksesta (3.3. 137 §); matkailuneuvot-
telukunnan kirjettä Helsingin keskeisten 
puistojen järjestyksestä ja valvonnasta (3.3. 
140 §); anomusta urheilu- ja leikkikenttä-
alueiden saamisesta Suutarilaan (17.3. 168 §); 
esitystä Pitäjänmäen urheilukentän puku-
suojan rakentamisesta (21.4. 233 §); maa-
alueen vuokraamista Inkoon kunnalle De-
gerbyn kylästä (21.4. 242 §); Automuseo-
säätiön anomusta automuseota varten vara-
tun alueen varausajan pidentämisestä (21.4. 
243 §); Koivusaaren käyttöä (21.4. 245 §); 
Yrjönkadun uimahallikiinteistön tennishal-
lien käytön uudelleenjärjestelyä (5.5. 275 §); 
kansakouluhuoneistojen käytöstä muuhun 
kuin koulun omiin tarkoituksiin vahvistettu-

463 



29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

jen sääntöjen muuttamista (5.5. 277 §); 
Porkkalassa sijaitsevan Källvik-Vestergård 
-nimisen tilan siirtämistä urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon (5.5. 278 §); maa-
alueen osoittamista Tuomarinkylän kartanon 
eteläpuolelta jalkapalloilun harjoituskeskuk-
sen, ratsastuskeskuksen halleineen ja ravi-
radan sijoittamista varten (19.5. 293 §); 
kaupungin palveluksesta eläkkeelle siirty-
neiden oikeutta päästä kaupungin omista-
miin uimalaitoksiin lastenlipun hinnalla (19.5. 
294 §); urheilukentän ja puistojen kuntoon-
saattamista Lehtisaaressa (8.6. 347 §); Myl-
lypuron urheilupuistosuunnitelman toteutta-
mista (15.6. 394 §, 11.8. 431 §); Valassaaren 
aallonmurtaj an rakentamissuunnitelmaa 
(15.6. 396 §); Lauttasaaren rakennusainesata-
man siirtämistä satamalautakunnan hallin-
toon (11.8. 440 §); ohjatun kuntoliikunnan 
järjestämismahdollisuuksia Helsingin yliopis-
tollisen keskussairaalan psykiatrian klinikan 
potilaille (7.9. 480 §); Helsingin Työväen 
Pursiseuran Pyysaaressa sijaitsevan vene-
sataman rakentamista (22.9. 512 §); Laaja-
salo-seuran Tullisaaren leirintäalueen käyt-
töä koskevaa kirjettä (6.10. 533 §); koira-
komitean mietintöä ja eräitä esityksiä koirien 
ulkoiluttamisesta sekä anomusta vinttikoira-
radan rakentamisesta Helsinkiin (20.10. 541, 
542 §); vuosien 1971-1975 asuntotuotanto-
ohjelmaa (17.11. 572 §); satamarakennusosas-
ton työvoiman työllistämistä (1.12. 593 §); 
Kulosaaren metrosillan luonnospiirustuksia 
(1.12. 592 §); kaupunkisuunnittelulautakun-

nan esitystä itäisen aluekeskuksen sijoituk-
sesta (15.12. 616 §); eräiden urheiluliittojen 
esitystä Helsingin urheilutalon laajentami-
sesta (29.12. 633 §) sekä aamu-uinnin alka-
misajankohtaa ja uinnista perittävän mak-
sun alentamista kaupungin uimahalleissa 
koskevaa esitystä (29.12. 634 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle 
lausunnot valtuustoaloitteista, jotka koski-
vat seuraavia asioita: järjestysvalvonnan te-
hostamista urheilu- ja ulkoilupaikoilla (3.3. 
139, 141 §); kaupungin asukkaiden ja kau-
pungin suunnittelijoiden sekä muiden hal-
lintokuntien keskinäisen informaatiovuoro-
vaikutuksen tehostamismahdollisuuksien sel-
vittämistä (17.3. 167 §); kokonaissuunnitel-
man tekemistä Vanhankaupunginlahden ym-
päri kiertävästä ulkoilu- ja retkeilytiestä 
(11.8. 438 §); määrärahan ottamista talous-
arvioon Myllypuron urheilupuiston rakenta-
mista varten (25.8. 456 §); ulkoilupuistoissa 
ja siirtolapuutarha-alueilla olevien yksityis-
ten omistamien majojen asemaa (7.9. 489 
§); asumalähiöissä olevien mäkien raivaamis-
ta pujottelurinteiksi (22.9. 507 §); kaupungin 
venepaikkojen vuokrauksen järjestämistä 
(20.10. 550 §) sekä liikunta- ja kulttuurihar-
rastusten keskustalon rakentamista Helsin-
kiin (29.12. 632 §). 

Lausuntoj a kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: 
Pasilan keskuksen kaavarunkovaihtoehtoja 
(8.6. 348 §) ja v:n 1970 yleiskaavaehdotusta 
(7.9. 481 §). 

464 




