
28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunnan puheenjoh-
tajana toimi edelleen sosiaalineuvos Väinö 
Soininen ja kokoonpano oli v. 1972 muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että 
dipl.ins. Sven Wikin tilalle tuli toimittaja Stig 
Häggblom. Kaupunginhallituksen edustaja-
na oli edelleen apul.kaup.joht. Aarre Loima-
ranta ja sihteerinä varat. Pentti Mäkelä. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden 
aikana 28 (ed. v. 25) kertaa ja käsitteli kaik-
kiaan 700 (648) asiaa. Lähetettyjä kirjeitä oli 
187(154). 

Päätökset. Lautakunnan tekemät tärkeim-
mät päätökset koskivat mm. seuraavia 
asioita: 
— avustusten jako: kertomusvuoden talous-
arvioon lautakunnan käytettäväksi merkityt 
erilaiset avustusmäärärahat, yht. 667 000 mk, 
jaettiin seuraavasti: 1) Urheiluhallit Oy:lle 
97 000 mk, 2) urheilun ja muun liikuntatoi-
minnan tukemiseen 560 000 mk, josta 224 
perusjärjestöä (hakemuksia 231) sai yht. 
460 000 mk, avustussummien vaihdellessa 
80—10 000 mk:aan, 3) urheilun piirijärjes-
töille 70 000 mk, joka jaettiin avustusta hake-
neen 7 piirijärjestön kesken siten, että avus-
tuserät olivat 1400—20 500 mk:n suuruisia, 
4) kaupungin virastojen ja laitosten henkilö-
kunnan urheilutyön tukemiseen 10 000 mk, 
josta myönnettiin 39 työntekijäin ja viranhal-
tijain yhteenliittymälle (hakijoita 41) 50—825 
mk:n suuruisia avustuseriä, 5) urheilu- ja 
muuta liikuntatoimintaa harjoittavien nuor-

ten leiritoiminnan tukemiseen merkitystä 
15 000 mk:sta myönnettiin avustusta 20 seu-
ralle ja 4 piirijärjestölle (hakijoita yhteensä 
30) siten, että avustusmääräraha oli keski-
määrin 16.27 mk leiriläistä kohden, 6) kan-
sainvälisten kaupunkiotteluiden ja näytösten 
järjestäjien tukemiseen varatusta 15 000 mk :n 
määrärahasta myönnettiin avustusta 5 hel-
sinkiläiselle urheilun piirijärjestölle (21.3. 173 
ja 13.6. 378 §, 2.5. 257 §, 16.5. 303, 304 § ja 
10.10. 558 §, 25.5. 329 §); 
— alueiden vuokraukset: ev.lut.seurakun-
tien kirkkohallintokunnan kanssa tehdyn, 
eräitä Mustasaaren alueita koskevan vuokra-
sopimuksen jatkaminen v:n 1992 loppuun 
(18.1. 36 §), Vasikkasaaren vuokraaminen ra-
kennuksineen Sotainvalidien Veljesliiton Hel-
singin Sotainvalidit r.y:lle ajaksi 1.3.1972— 
31.12.1974, minkä jälkeen sopimus jatkuu 
vuoden kerrallaan (29.2. 127 §), Munkkinie-
messä Sigurd Steniuksen puistossa sijaitsevan 
alueen vuokraaminen Lawn-Tennis Club 33 
r.f:lle tenniskenttäalueeksi edelleen viideksi 
vuodeksi (21.3. 181 §), oikeuden vuokraami-
nen Kyösti Nevalaiselle ulkoiluratsastuksen 
järjestämistä varten Luukkaan ulkoilualueel-
la vuosittain aikana 15.5.—31.12, sopimuksen 
ollessa voimassa toistaiseksi vuoden kerral-
laan (18.4. 241 §), Rastilan ulkoilualueelta 
n. 1 ha:n alueen vuokraaminen pienoisgolf-
rataa varten Pallo Salamat Vuosaari r.y:lle 
30.4.1974 saakka sekä sen jälkeen vuodeksi 
kerrallaan (18.4. 243 §), Luukkaan ulkoilu-
alueella olevan Halkolammen vuokraaminen 
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Suomen Matkailukalastus Ky :lle lohikalojen 
ongintapaikaksi 30.4.1973 saakka ja sen jäl-
keen vuodeksi kerrallaan (2.5. 284 §), Talin 
urheilupuistossa sijaitsevan maa-alueen 
vuokraaminen Oy Bowling Ab:lie keilahallin 
rakentamista varten ajaksi 16.8.1972—15.8. 
1977 sekä vuokrasopimuksen tekeminen em. 
yhtiön tai sen toimesta perustettavan yhtiön 
kanssa ajaksi 1.1.1973—31.12.2022 (15.8.439 
§, 11.12. 680 §), Metsälän urheilualueen osan 
vuokraaminen Valtionrautateiden Tennis-
yhdistykselle tenniskenttien rakentamista 
varten ajaksi 1.8.1972—31.7.1982 (29.8. 486 
§, 7.11. 610 §), Rajasaaren penkereellä sijait-
sevan n. 2 700 m2:n suuruisen alueen vuok-
raaminen Humallahden venekerho r.y:lle 
ajaksi 1.1.1973—31.12.1977 (19.12. 697 §); 
— huonetilojen ym. vuokraaminen: Stadio-
nin retkeilymajan tilojen vuokraaminen edel-
leen viideksi vuodeksi Suomen Retkeilymaja-
järjestölle (18.1. 37 §, 29.2. 135 §), Auto-ja 
Tennistalon tennishallitiloja koskevan sopi-
muksen jatkaminen Helsingin Verkkopallo-
suojat Oy :n kanssa edelleen viideksi vuodeksi 
(29.2. 122 §), Ouratsaaressa sijaitsevan asuin-
ja saunarakennuksen vuokraaminen Talvi-
uimarikerho r.y:lle 15.3.1972 alkaen, toistai-
seksi vuoden kerrallaan jatkuvaksi vuokra-
kaudeksi (7.3. 151 §), Ruskeasuon urheilu-
hallin 2. kerroksessa sijaitsevan palloilusalin 
vuokraamista koskevan sopimuksen jatka-
minen Suomen Pöytätennisliitto r.y:n kanssa 
ajaksi 1.9.1972—31.5.1973 (15.8. 444 §); 
— kahviloiden, kioskien, ravintoloiden ym. 
vuokraaminen: Pirkkolan urheilupuiston 
kioskioikeuksien vuokraaminen ajaksi 1.3.— 
31.12.1972 hovimest. Eva Ekille ja tarjoilija 
Kristiina Lemmetille sekä ajaksi 1.1.1973— 
31.12.1977 rva Leila Orpanalle (18.1. 30 §, 
20.11. 636 §), Pihlajasaaren ravintolaa ja 
kioskia koskevan vuokrasopimuksen jatka-
minen rva Enna Sagathin kanssa v:n 1974 
loppuun (1.2. 83 §), Lauttasaaren Kasinon 
uimarannan virvokekioskin vuokraaminen 
rva Sinikka Nousiaiselle kesäkausiksi 1972— 
1973 (21.3. 179 §), Kumpulan uimalan kahvi-

lakioskin vuokraaminen ravintolanhoit. Anja 
Pihlströmille v:ien 1972—1974 kesäkausiksi 
(18.4.235 §), Rastilan ulkoilumajan ja saunan 
vuokraaminen kahvilatoimintaa varten 14.5. 
1973 saakka Hespa Oy:lie ja vuokrasopi-
muksen siirtäminen 1.9.1972 lukien rva Eila 
Sipilälle (29.8.490 §), Laajasalon Reposalmen 
uimarannan kioskin vuokraaminen Margit 
Gröhnille kesäkausiksi 1972—1974 (25.5. 332 
§), Herttoniemen urheilukentän pukusuoja-
rakennuksen kioskin vuokrasopimuksen jat-
kaminen rva Sinikka Nousiaisen kanssa ajak-
si 16.9.1972—15.9.1974 (15.8. 457 §), Kontu-
lan urheilukentän pukusuojarakennuksen ki-
oskin vuokrasopimuksen jatkaminen rva Rit-
va Koskisen kanssa ajaksi 16.9.1972—15.9. 
1974 (29.8. 483 §), Uimastadionin kafeterian 
vuokraaminen edelleen hovimest. Eva Ekille 
ja tarjoilija Kristiina Lemmetille yhteisesti 
ajaksi 1.5.1973—30.9.1977 (26.9. 540 ^ T ö ö -
lön pallokentällä olevan kahvilakioskin vuok-
rasopimuksen jatkaminen liikkeenharj. Meeri 
Siiran kanssa v:n 1975 loppuun (7.11. 607 §) 
sekä Etelä-Haagan urheilukentän pukusuoja-
rakennuksen kioskin vuokraaminen Urheilu-
seura Helsingin Toverit r.y:lle v:ksi 1973 
vuokrasopimuksen jatkuessa tämän jälkeen 
toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomis-
ajoin (20.11. 635 §); 
— muut vuokraukset, luvat ym.: Helsingin 
Kesäteatterin Kannatusyhdistys r.y:n oike-
uttaminen j ärjestämään teatterinäytäntöj ä 
Mustikkamaan ulkoilupuistossa kesällä 1972 
ja sen jälkeen luvan voimassaolon jatkuminen 
vuoden kerrallaan (2.5. 285 §), Espoon Sähkö 
Oy:n oikeuttaminen rakentamaan avojohto-
linjan Nuuksionpään ulkoilualueelle sekä 
Helsingin Puhelinyhdistyksen oikeuttaminen 
asentamaan puhelinkioskin Salmen ulkoilu-
alueen keskustaan (2.5. 286 §, 26.9. 543 §), 
julistemainostilan vuokraaminen Skopa 
Ky :lle ajaksi 1.1.1973—31.12.1975 Pirkkolan 
urheilupuiston uima-ja palloiluhalleista (10. 
10. 563 §), oikeuden vuokraaminen Kam-
paamo-ja kauneushoitola El Marien omista-
jalle Ani Kiviselle kuntoutushieronnan har-
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joittamista varten Yrjönkadun uimahallikiin-
teistössä v:ksi 1973 (19.12. 691 §). 

Lisäksi lautakunta teki päätöksiä mm. seu-
raavista asioista: 
— taloussuunnitelmaa vuosiksi 1974—1983 
laadittaessa noudatettavien periaatteiden 
vahvistaminen (25.1. 67 §); 
— piirustusten hyväksyminen: Strömsinlah-
den venesataman asema- ja rakennuspiirus-
tukset, Naurissalmen venesataman T-laiturin 
ja Merisataman väliaikaisen ponttonilaiturin 
pääpiirustukset sekä Helsingin Golfklubi 
r.y:n Talin kartanon alueelle suunnitteleman 
toimintarakennuksen ja Käpylän raviradan 
totohallin piirustukset (7.3. 157 §, 4.4. 213, 
214 §, 29.8. 482 §, 12.9. 511 §); 
— suostuminen Itäisen Pihlajasaaren varaa-
miseen leikkikenttä- ja kansakoulujen päivä-
kesäsiirtolatoimintaa varten, tilan varaami-
seen Läntisestä Pihlajasaaresta vanhuksia 
varten sekä telttailun kieltämiseen molem-
missa saarissa 15.5.1972 alkaen (2.5. 279 §) 
sekä Myllypuron urheilupuiston tila- ja to-
teuttamissuunnitelman hyväksyminen (26.9. 
550 §, 5.12. 659 §); 
— ohjaustoimiston kurssi- ja kausipalveluis-
ta perittävien maksujen vahvistaminen (30.5. 
342 §), helsinkiläisten yhdistysten järjestämiä 
juhlatilaisuuksia varten vuokrattavan esiin-
tymislavan vuokran vahvistaminen 50 mk :ksi 
ja penkkien vuokran 50 p:ksi vrk:lta (12.9. 
502 §); 
— vapaa- ja pääsyliput, urheilu- ja ulkoilu-
palveluista perittävät maksut ym.: Töölön 
pallokentälle oikeuttavien invalidien vapaa-
lippujen poistaminen siten että viimeiset 
myönnetään v. 1976 sekä kausittain 120 va-
paalipun myöntäminen toistaiseksi em. ken-
tällä pelattaviin otteluihin Pyttykerho r.y:lle 
(18.1. 29 §, 2.5. 265 §), korotettujen uima-
hallimaksujen periminen 16.3.1972 lukien 
(7.3. 152 §), urheilu-ja ulkoiluviraston hen-
kilökunnan oikeuttaminen edelleen pääse-
mään lautakunnan hallinnossa ja hoidossa 
oleviin laitoksiin ja alueille henkilökuntakort-
tia näyttämällä (21.3. 170 §), leirintäalueilla 
leirintäkauden alusta lukien perittävien hen-

kilömaksujen vahvistaminen aikuisilta 3 
mk:ksi ja lapsilta 1 mk:ksi/vrk sekä leirintä-
majojen vuokraajilta neljän hengen majasta 
30 mk:ksi ja kahden hengen majasta 20 
mk:ksi/vrk (15.8. 464 §), Korkeasaaressa 
myytävien postikorttien hintojen sekä käy-
mälöiden pääsymaksun vahvistaminen (16.5. 
321 §, 21.3. 203 §), ulkoilualueiden sauna-
pyyhe-ja saippuamaksun vahvistaminen, itse-
palvelusaunan käyttömaksun määrääminen 
10 mk:ksi ryhmältä 2 tunnin käyttökerralta, 
Nuuksionpään ulkoilualueella olevan Katti-
lan savusaunan käytöstä perittävän maksun 
ja käyttöehtojen vahvistaminen (30.5. 349 §, 
29.8. 491 §, 5.12. 663 §), Elisaaren ulkoilu-
alueen ns. Maurin majan käyttömaksujen ja 
-ehtojen vahvistaminen (19.12. 696 §), vene-
ulkoiluun liittyvien maksujen, kuten veneiden 
säilytys-ja heitteillejätettyjen veneiden kulje-
tusmaksujen, poijukiinnityspaikkojen vuok-
ran, kaksoisperäpaalutusmaksun ym. vah-
vistaminen (15.2. 104 §); 

— muut asiat: Merimelojat r.y :n Humalluo-
dolla sijaitsevan majan peruskorjaussuunni-
telman hyväksyminen (1.2. 79 §), luvan 
myöntäminen Helsingin ratsastajat r.y:lle 
mainosten kiinnittämiseen Ruskeasuon rat-
sastushallin sisäseiniin kilpailujen ajaksi (15. 
2. 98 §), maa-ja metsätalousministeriön Kor-
keasaaren pitämistä eläintarhana v. 1976 lop-
puun koskevan päätöksen tiedoksi merkitse-
minen (29.2. 139 §), ilmaisen loman myöntä-
minen 160 perheenäidille ja näiden 178 lap-
selle (2.5. 280 §), yhteensä 75 ulkoilmakonser-
tin tilaaminen eri yhtyeiltä (2.5. 282 §) sekä 
maapohjaisen paineilmahallin ja elementti-
rakenteisen viipalepukusuojan suunnittelemi-
nen rakennettavaksi Talin urheilupuistoon 
(23.10. 584 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
kertomusvuonna mm. seuraavia asioita kos-
kevat esitykset: 
— piirustusten hyväksyminen: Luukkaan 
ulkoilualueen henkilökunnan asuntoraken-
nuksen sekä Elisaaren isännän asuinraken-
nuksen pääpiirustusten hyväksyminen (18.1. 
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56 §, 20.11. 642 §), Vartiokylänlahden vene-
satamaan rakennettavan huoltorakennuksen 
sekä Pihlajasaaren poistomuuntamon piirus-
tusten hyväksyminen (29.2. 137 §, 15.8.467 §), 
Rastilan leirintäalueen huoltorakennuksen 
muutospiirustusten hyväksyminen (18.4. 247 

— asemakaavan muuttaminen Kontulassa 
siten, että Tanhuantien kaakkoispuolella ole-
va puistoalue muutetaan urheilualueeksi, Ou-
lunkylän urheilukentän ja sen lähiympäristön 
asemakaavan muuttaminen sekä Lauttasaa-
ren itärantaa koskevan asemakaavan tarkis-
taminen (2.5. 271 §, 19.12. 692 §, 12.9. 515 §); 
— hallintosuhteen muuttaminen: Pajalah-
den venesatama-alueen sekä Vasikkasaaren 
siirtäminen urheilu-ja ulkoiluviraston hallin-
toon (21.3. 188 §, 20.11. 638 §) sekä eräiden 
laitureiden hallintosuhteiden muuttaminen 
(26.9. 544 §, 7.11. 612 §); 
— muut asiat: Kaunissaaren ulkoilualueen 
yleissuunnitelman hyväksyminen (4.4. 211 §), 
Myllypuron rakennusten suunnittelu vaiheit-
tain, uuden sopimuksen tekeminen arkkit. 
Risto Sammalkorven kanssa (16.5. 305 §), 
maa-alueiden varaaminen eräille Talin ur-
heilupuistoon suunnitelluille yksityisille ur-
heilulaitoksille (13.6. 379 §), rahaston perus-
taminen urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoi-
tuksen helpottamiseksi sekä rahaston sään-
töjen hyväksyminen (4.7. 419 §), lisätilojen 
saaminen Yrjönkadun uimahallikiinteistöstä 
(12.9. 509 §), toimenpiteisiin ryhtyminen 
Pirkkolan urheilupuiston tekojääradan katta-
miseksi sekä tarvittavien pukusuojatilojen ra-
kentamiseksi v. 1974 jääkiekkoilun MM-
kisojen järjestämisajankohtaan mennessä (23. 
10. 585 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin kertomusvuonna lausunto mm. seuraa-
vista asioista: 
— vesiliikennettä ja -yhteyksiä, siltoja ym. 
koskevat asiat: vesiliikennetyöryhmän esitys 
vesiliikenneasioiden organisoimisesta sekä 
työryhmän toista osatehtävää koskeva esitys 
(18.1. 34 §, 16.5. 315 §), Helsingin Työväen 

pursiseura r.y :n anomus pysäköintialueen ja 
veneiden vesillelaskuluiskan rakentamisesta 
Kulosaareen Bomanssonintien päähän (12.9. 
518 §), Korkeasaaren ja Hylkysaaren välisen 
yhteyden rakentaminen (26.9. 548 §), Vartio-
saaren asukkaiden anomus ponttonisillan ra-
kentamisesta (23.10. 589 §), Uunisaaren ja 
Kaivopuiston välistä kulkuyhteyttä koskeva 
aloite sekä Seurasaaren siltapiirustukset (23. 
10. 590, 591 §); 
— mietinnöt: Kulttuuripolitiikkaa tutkineen 
komitean, Suomenlinnakomitean 1969 sekä 
Helsingin aikuisväestön terveystarkastusko-
mitean mietinnöt (20.11. 627, 639 ja 21.3. 
168 §); 
— muut asiat: Helsingin Golfklubi r.y:n ra-
kennushanke Talin kartanon alueella, ano-
mus hiihtomajan rakentamisesta kilpahiih-
täjille (18.1. 25, 26 §), Iso-Huopalahden yleis-
suunnitelma sekä Helsingin yleiskaavaehdo-
tus 1970 (15.2. 101 §, 16.5. 313 §), kirje elä-
keläisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien 
kehittämisestä (29.2, 130 §), Lauttasaaren 
eräiden puisto- ja liikennealueiden asema-
kaavan muutosehdotus historiallisten muis-
tomerkkien suojaamiseksi (30.5. 347 §), Hel-
singin ja Espoon kaupunkien sekä Vantaan 
kauppalan kalastusalueiden yhteiskäyttö, 
avustuksen myöntäminen Kulosaaren Talvi-
uimarit r.y:lle, määrärahan myöntäminen 
Myllypuron urheilupuiston rakentamista var-
ten, keinojääradan rakentaminen Käpylän 
urheilupuistoon (30.5. 348 §, 15.8. 459, 460 §, 
26.9. 539 §), Tammisalolaiset r.y:n esitys 
Loppilahden ruoppaamisesta (12.9. 517 §), 
Maunulan nuoriso-ongelmaa koskeva kirje 
(10.10. 560 §), vesijohdon rakentaminen Puo-
tilaan Meripellontien eteläpuolella olevalle 
alueelle (7.11.613 §), Meikin saaren saaminen 
pääkaupunkilaisten virkistysalueeksi sekä 
Jääkenttäsäätiön anomus Jäähallin vuokra-
sopimuksen jatkamisesta vuosiksi 1974— 
1984 sekä valtion luonnonsuojeluvalvojan 
esitys Nuottakarin ja Matalaharan luonnon 
suojelemisesta (20.11. 641 §, 5.12. 658 §, 
19.12. 695 §). 
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