
32. U r h e i l u - j a u l k o i l u l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Urhei lu- ja 
u lkoi lu lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1973 joh-
tok.s iht . Sulo Lahtinen ja jäseninä olivat varanot. Sal-
me Katajavuori, to iminnanjoht . Mauri Reutsalo, lii-
kunnanohj. Ri i t ta Kanervo, opett. Esko Honkanen, 
to im i t t . Stig Häggblom, rak.mest. Kai Hagelberg, tai. 
pääll. Leo Hut tunen ja op. Kai Karhuvaara, jonka tilal-
le tu l i 5.9. lähtien kauppaneuvos Aarno Pajunen. Kau-
punginhal l i tuksen edustajana toimi apul.kaup.joht. 
A .K . Loimaranta ja sihteerinä siht. Helena Rantanen. 

Lautakunta kokoontu i kertomusvuonna 28 kertaa ja 
työmäärän kehitystä kuvaavat mm. seuraavat luvut: 

1970 1971 1972 1973 

— urheilun pi ir i jär jestöt 
(23.5. 328 §) 70 000 7 7 

— urheilua ja muuta l i ikunta-
to imintaa harjoit tavien seu-
rojen nuorten leir i to iminta 
(23.5. 329 §, 26.9. 568 §) .15 000 33 21 

— kaupungin virastojen ja 
laitosten l i ikuntato iminta 
(23.5. 327 §) 11 000 49 45 

— kansainvälisen kaupunki-
otteluiden ja näytösten 

järjestäjät (9.5. 309 §) . . 15 000 5 5 

Yhteensä 611 000 339 312" 

— kokouksia 24 25 28 28 
— käsiteltyjä asioita 642 648 700 755 
— lähetettyjä kir jeitä 162 154 187 225 

Lautakunta asetti keskuudessaan jaoston laatimaan eh-
dotuksen urheilu- ja ui koulupaikkojen ja -laitosten käy-
töstä perittävien maksujen tarkistamisesta (23.5.353 §). 
Jaosto kokoontu i kolme kertaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemät tärkeimmät päätök-
set koskivat mm. seuraavia asioita: 

av u st u s te n jakaminen 
kertomusvuoden talousarvioon lautakunnan käytettä-
väksi merk i t y t erilaiset avustusmäärärahat, yht . 
1 103 100 mk, jaett i in urheilun ja muun l i ikuntatoi-
minnan tukemiseen seuraavasti: 

avustus- avustuksen 
määräraha haki- saa-
mk jo i ta j ia 

— urheilua ja muuta l i ikunta-
to imintaa harjoi t tavat seu-
rat (9.5. 291 §, 19.6. 397 §) 500 000 245 234 

Lisäksi urhei luhal l i t Oy:l le myönnet t i in 492 100 mk:n 
suuruinen avustus. 

Myös kalavesien huol toto iminnan tukemiseen myön-
nett i in avustuksia neljälle yhdistykselle (21.11. 692 §) 

v u okraukset ja niihin liittyvät asiat 

alueet 
— vuokraaminen: Meilahden urheilupuistossa sijaitse-

vat tenniskentät n:o 2—5 Suomen Tennisl i i tol le se-
kä lisäalue ylipainehall ia varten tajvikaudeksi 1977 
(9.1. 25 §), Ouri-saaressa oleva alue H. ja R. Linde-
grenille ajaksi 1 .5 .1973-30.4.1978 sekä esitys kh :lle 
sopimuksen tekemisestä ajaksi 1.1.1974—31.5. 
1998 (11.4. 233 §), osa Marjaniemen venesatama-
alueesta Marjaniemen Purjehti joi l le to imintat i lo ja 
varten 5 v.ksi, minkä jälkeen sopimus on voimassa 
6 kk:n irt isanomisajoin, Pornaistenniemeltä lisäa-
lue Helsingin Meriveneili jät ry.l le ajaksi 1.9.1973— 
31.8.1977, minkä jälkeen sopimus ja tkuu 6 kk:n ir-
t isanomisajoin, osa Haapaniemen urhei lukenttäalu-
eesta O t t o VVuorio Oy:lle ajaksi 19 .6 .1973-18.6 . 
1978 (19.6. 421 , 422, 432 §), osa Strömsinlahden 
venesatama-alueesta Roihuvuoren ja Tammisalon 
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32. Urheilu-ja ulkoilulautakunta 

Meriulkoil i jat ry:lle ajaksi 1.10.1973-30.9.1978, 
minkä jälkeen sopimus jatkuu 6 kk:n irtisanomis-
ajoin (26.9. 584 §), Käpylän ravirata alueineen Hel-
singin Ravirata Oy:lle 30.9.1976 saakka (24.10. 
638 §), Mustikkamaan ulkoilupuistosta alue Ho-
peasalmenveistämö Oy:lle sekä esitys kh:lle sopi-
muksen tekemisestä 30.6.1998 saakka, Mustikka-
maan ulkoilupuistosta alue viisivuotiskaudeksi Ve-
netelakka R. VVickmanille sekä esitys kh:lle sopi-
muksen tekemisestä 30.6.1998 saakka (19.12. 745, 
741 §) 
vuokrasopimusten irtisanominen: kiinteistölauta-
kunnan ja Ab Silversundsvarvet—Hopeasalmenveis-
tämö Oy:n sekä kiinteistölautakunnan ja Rainer 
Rafael Knut Wickmanin väliset Mustikkamaalla si-
jaitsevia maa-alueita koskevat vuokrasopimukset 
päättymään 31.12.1973 ( 23.5. 338 §}, Melaveikot 
ry:n kanssa tehdyn, Ouro-saaren eteläosassa olevan 
alueen vuokrasopimus päättymään 30.6.1974 
21.11.693 §), 

— vuokrasopimusten muuttaminen: Helsingin Moot-
torivenekerhon kanssa tehty Pohjoissatamassa ole-
van alueen sopimus siten, että sopimus päättyy 
31.12.1977 jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan 
(23.5. 339 §) 

huonetilat 
— vuokraaminen ym.: Yrjönkadun uimahallikiinteis-

tön IV kerroksen vuokraaminen urheilu-ja ulkoilu-
viraston urheiluosastolle (19.6. 414 §), jäähallin 
vuokrasopimuksen jatkaminen Jääkenttäsäätiön 
kanssa 31.12.1983 saakka, minkä jälkeen vuokra-
aika jatkuu vuoden kerrallaan (28.2. 128 §), Rus-
keasuon urheiluhallin palloilusalin vuokrasopimuk-
sen jatkaminen ajaksi 1.9.1973-31.5.1974 (19.6. 
403 §), Talin kartanon kivisen viljamakasiinin va-
raaminen vuoden 1974 loppuun (10.10. 597 §) se-
kä merki t t i in tiedoksi, että Bowling-Service Oy on 
siirtänyt Talin keilahallin vuokrasopimuksen Oy 
Tali-Bowling Ab:lle (22.8. 494 §) 

kahvilat, kioskit, ravintolat ym. 
— vuokrasopimusten tekeminen, jatkaminen y m : . 

Rastilan ulkoilumajan ravintolahuoneuston vuok-
raaminen Tuut ink i Oy:lle ajaksi 15.5.1973—14.5. 
1976 (25.4. 274 §) sekä suostuminen siihen että 
Tuut inki Oy irtisanoi sopimuksen 28.2.1974 alka-
en (19.12. 753 §), Pitkäkosken ulkoilumajan kios-
kin pito-oikeuden myöntäminen rva M. Lehdolle 
(14.2. 108 §), ulkoilualueiden ja-puiston isäntien 
perheenjäsenten hoidossa olevien kahvilanpito-oi-
keuksien jatkaminen (14.3. 175 §), Pirkkolan ur-
heilupuiston kahvila- ja kioskioikeuksien siirtämi-
nen Leila Orpanalta Ky Pirkkis, Leila Orpana & 
Co:lle (22.8. 493 §) 

muut vuokraukset, luvat ym. 

Helsingin Puhelinyhdistyksen oikeuttaminen asenta-
maan puhelinkioski Mustikkamaan ulkoilupuistoon 
(28.2. 140 §), Kyrkslätt Elektriska Ab-Kirkkonum-
men Sähkö Oy:n oikeuttaminen rakentamaan Lähtee-
län ulkoilualueelle 20 kV sähkölinja (28.3. 197 §), 
Etelä-Suomen Palveluskoira ry.n oikeuttaminen käyt-
tämään Kauhalan ulkoilualuetta siten, että oikeus jat-
kuu vuoden kerrallaan (7.6. 387 §), Solvallan Urheilu-
opiston oikeuttaminen rakentamaan ulkoi lupolku Kar-
jakaivon maastoon (19.6. 427 §), Vasikkasaaren Mök-
kiläisyhdistyksen oikeuttaminen pitämään Vasikkasaa-
ressa olevat möki t paikoillaan 31.12. saakka sekä omis-
tajien oikeuttaminen pitämään majansa paikoillaan 
vuoden kerrallaan (7.8. 466 §, 19.12. 740 §), urheilu-
ja ulkoiluviraston oikeuttaminen tekemään J. Rauta-
korven perikunnan kanssa Kaunissaaren ulkoilualueen 
matkustajalaiturin käytöstä sopimus purjehduskausiksi 
1973-1975 (23.1. 58 §), 6 teräsbetonisen laituripont-
toonin vuokraaminen eri venekerhoille (14.3. 168 §), 
vuorojen antaminen Töölön pallokentältä ja Velodro-
min nurmikentältä Kauniaisten kaupungin urheilulau-
takunnalle (25.4. 250 §, 9.5. 312 §), luvan antaminen 
museovirastolle huoltorakennuksen rakentamista sekä 
vahtimestarin asunnon kunnostamista varten Seurasaa-
ren ulkomuseoalueelle (19.6. 417 §) 

muut asiat 

Lisäksi lautakunta teki päätöksiä, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— ilmaisen loman myöntäminen 150 perheenäidille ja 

125 heidän lapselleen (25.4. 264 §) 
— kansalaiskoululaisten ohjatun ryhti l i ikunnan järjes-

tämisen antaminen ohjaustoimiston tehtäväksi yh-
teistyössä terveydenhoitoviraston kanssa (11.4. 
216 §) 

— palkkioiden ja maksujen vahvistaminen: pääsymak-
sullisten tilaisuuksien järjestysmiesten ja l ipunmyy-
jien palkkiot (31.1. 92 §) sekä urheilu- ja ulkoilu-
paikkojen ja -laitosten käytöstä perittävät maksut 
(10.10. 625 §, 19.10. 629 §, 24.10. 644 §) 

— piirustusten ja suunnitelman hyväksyminen: Eläin-
tarhanlahden venesataman asemapiirustus (7.6. 
383 §), Lemislahden venesataman piirustukset 
(14.3. 165 §), Vaskilahden venesataman laajenta-
mispiirustukset (14.3. 165 §), Vaskilahden venesa-
taman laajentamispiirustukset (11.4. 241 §), Paja-
lahden venesataman pää- ja rakennepiirustukset 
(14.2. 117 §), Iso-Sarvaston venesataman yleis-
suunnitelma (21.11. 691 §) 

— ulkoilmakonsertin (yht. 75) tilaaminen eri yhtyeil-
tä (28.3. 205 §) 

— vanhusten kuntol i ikuntaa tutkivan työryhmän oi-
keuttaminen suorittamaan kuntol i ikunnan ohjel-
moint i tutk imus (11.4. 215 §). 
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3 2 . Urheilu-ja ulkoilulautakunta 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhall i tukselle mm. 
seuraavia asioita koskevat esitykset: 

— alueen vuokraaminen: Ouri-saaresta H. ja R. Lind-
grenille 31.5.1998 saakka (11.4. 233 §) , Metsälasta 
Valt ionrautateiden Tennis ry.lle 25 vuodeksi 
(21.11. 689 §), Mustikkamaan ulkoi lupuistosta Ho-
peasalmenveistämö Oy:l le ajaksi 1.1.1974—30.6. 
1998 sekä Venetelakka R. VVickmanille ajaksi 1.1. 
1974-30 .6 .1998 (19.12. 745 ,741 §) 

— hall intosuhteen muut taminen: Koivusaaren etelä-
osan siirtäminen urheilu- ja ulkoi lulautakunnal le 
(12.9. 560 §), Iso-Sarvaston venesataman siirtämi-
nen ki inteistölautakunnalta urheilu- ja ulkoi lulau-
takunnalle (21.11. 691 §) 

— piirustusten ja suunnitelmien hyväksyminen: Mus-
t ikkamaan ja Honkaluodon välisen ponttonisi l lan 
ja Tattarisuon keskusvarastorakennuksen pääpiirus-
tukset (14.2. 114 §, 28.2. 136 §), Uutelan ulkoi lu-
alueen traktorisuojan piirustukset (23.5. 343 §), 
Tullisaaren ulkoi lupuiston leirintäalueen vastaanot-
torakennuksen pääpiirustukset sekä Käpylän urhei-
lupuiston varasto- ja huoltorakennuksen pääpiirus-
tukset (23.5. 342 §, 7.6. 372 §), Eerolan lomama-
ja-alueen yleissuunnitelma (4.6. 361 §) 

— ulkoi lualueiden kahvilanpito-oikeuksien vuokraa-
minen näiden alueiden isäntientai kaitsijoiden avio-
puolisoil le (21.11. 694 §) 

muut esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: selvi-
tyksen laatiminen Messuhallini i lojen urhe i lukäyt töön 
saamisen vaikutuksesta kantakaupungin urhei lut i lo jen 
tarpeeseen (9.1. 23 §), komitean asettaminen laati-
maan kaupungin uimalaohjelma (14.3. 159 §) , urheilu-
ja ulkoilulaitosrahaston varojen jakoperusteiden vah-
vistaminen ja Pirkkolan jäähallin rahoit taminen sekä 
Iso-Sarvaston venesatama-alueen ruoppaaminen (28.3. 
185, 207 §), maa-alueen varaaminen Tai toluistelun Tu-
ki ry:lle jäähallia ja luistinrataa varten Tal in urheilu-
puiston alueelta (11.4. 220 §), huuhkajaparin lahjoit-
taminen Ähtär in eläinpuistolle (11.4. 239 §), heittei l le 
jätet ty jen veneiden hävit täminen (19.12. 739 §). 

Lausunnot. Kaupunginhall i tukselle annett i in lausun-
toja mm. seuraavista asioista: 
— aloit teet: aloite ravien järjestämisen turvaamisesta. 

Käpylän raviradalla sekä alueen vuokraaminen Es-
poon Laajalahdesta (24.10. 639 §) , ampumarata-
toiminnan lopettamisesta Viikinmäessä (26.9. 575 
§, 10.10. 612 §) ja aloite ulkokuntalaisten käyttä-
mistä kaupungin venepaikoista (24.10. 643 §) 

— Lauttasaaren hyppyr imäen purkaminen (19.6. 
408 §). 

— li ikunta-, urheilu- ja u lko i lu t i la t : retkeilyalueen 
hankkiminen pääkaupunkios i l le Pohjois-Suomesta 
(28.2. 138 §), Helsingin Vil lakehräämö Oy:n avus-
tus- ja laina-anomus squash-hallin rakennuskustan-
nuksiin (28.2. 127 §), Pihlajanmäki-Pihlajiston ur-
hei lut i lojen parantaminen (11.4. 219 §) , Suomen 
Akateemisen Urhei lu l i i ton kirje väestönsuojatilois-
ta l i ikuntatarkoituksissa (12.9. 543 §), Suomen 
Tennisl i i ton anomus maa-alueen varaamisesta Myl-
lypuron urheilupuistosta (7.11. 656 §) ja virkistys-
aluetoimikunnan välimuistio (26.9. 577 §) 

— piirustukset ja suunnitelmat: Pirkkolan jäähallin 
pääpiirustusten hyväksyminen (7.6. 391 §), Tal in 
urheilupuiston pal loi luhal l in luonnos- ja pääpiirus-
tukset (22.8. 504 §), Bengtsarin saunan piirustuk-
set (25.4. 273 §, 10.10. 619 §), Merihaan alueen 
kuntotalosuunnitelma (31.1. 74 §), My l l ypuron ur-
heilupuiston maankäyttösuunnitelman tarkistus 
(11.4. 217 §, 19.12. 730 §), metrovar ikon yleis-
suunnitelman hyväksyminen (11.4. 218 §), Puotin-
harju-Vesala metrorataosuuden yleissuunnitelma 
(25.4. 249 §) 

— Pääkaupunkiseudun yhte is työto imikunnan suositus 
vapaa-aluekuntali iton perustamisesta (12.9. 533 §, 
26.9. 567 §) 

— vanhusten kunto l i i kunta tu tk imus (19.6. 399 §) 
— varojen myöntäminen urhei lu- ja ulkoilulaitosrahas-

tosta (12.9. 536 §) 
— vesistöt ym. : Helsingin seudun luonnonsuojeluyh-

distyksen esitys kalavesien yhteiskäytöstä (2.1. 
17 §) 

— muut asiat: alueen vuokraaminen Osuuskunta Suo-
men Messuille Pasilasta sekä A- ja B-messuhallien 
ostaminen kaupungille (4.6. 358 §), kotieläintar-
han perustaminen Helsinki in (12.9. 559 §), Helsin-
gin asuntotuotanto-ohjelma vuosille 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
(10.10. 609 §). 
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