
31. 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 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnan puh.johtajana to imi 
v. 1974 johtokunnan siht. Sulo Lahtinen, varapuh.joh-
tajana varanot. Salme Katajavuori ja jäseninä olivat 
toiminnanjoht. Mauri Reutsalo, l i ikunnanohj. Riitta 
Kanervo, opett. Esko Honkanen, to imi t t . Stig Hägg-
blom, rak.mest. Kai Hagelberg, kauppaneuvos Aarno 
Pajunen ja oikeusneuvosmies Per-Erik Förars. 

Khn edustajana oli apul.kaup.joht. A .K . Loimaranta 
ja Ikn sihteerinä to imi urheilu- ja ulkoiluviraston siht. 
Helena Rantanen. 

Kokoukset 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 25 (ed.v. 
28) kertaa ja käsitteli 722 (755) asiaa. Kirjeitä lähe-
tet t i in 205 (225). 

— urheilua ja muuta liikun-
tatoimintaa harjoittavien 
seurojen nuorten leiritoi-
minnan tukeminen (15.5. 
289 § ,9 .10. 571 §) . 
— kaupungin virastojen ja 
laitosten liikuntatoiminnan 
tukeminen (15.5.287 §) 
— kansainvälisten kaupun 
kiotteluiden ja näytösten jär 
jestäjien tukeminen (5.6 
360 §) . . . . . . . . . . . 
Yhteensä 

15 000 29 22 

12 500 44 43 

15 000 6 6 
722 500 341 327 

Lisäksi Urheiluhall it Oy:lle myönnett i in 210 000 mk:n 
suuruinen avustus. Myös kalavesien hoitoavustuksia 
myönnett i in viidelle kalastusyhdistykselle yht . 3 500 
mk (4.12.670 §) 

Päätökset vuokraukset, erilaiset luvat ja niihin liittyvät asiat: 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tärkeimmät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avustusten jakaminen: 
— lautakunnan käytettävänä oli kertomusvuonna eri-
laisia avustusmäärärahoja yhteensä 932 500 mk, joka 
jaett i in urheilun ja muun l i ikuntatoiminnan tukemi-
seen seuraavasti: 

määräraha 
mk 

avustuksen 
haki- saa-
joita jia 

- urheilua ja muuta liikun-
tatoimintaa harjoittavien 
seurojen toiminnan tukemi-
nen (10.4.205 §, 5.6.359 §) . 
— urheilun piirijärjestöjen 
toiminnan tukeminen (15.5. 
288 §,9.10.572 §) 

610 000 255 249 

70 000 

alueiden vuokraaminen 
— Kaisaniemen tenniskentät Kai Harkimolle viisivuo-
tiskaudeksi 1974 -1978 (10.4.213 §) 
— Kulosaaresta 400 ja 3 600 m 2

: n alueet Helsingin 
Meri veneilijät r.y.lle ajaksi 1.1.1975-31.12.1979 
(4.12.671 §) 
— Meilahden urheilupuiston tenniskentät ja pukusuo-
jarakennuksen yläkerta Helsingfors Lawn-Tennis 
Klubb r.f:lle viisivuotiskaudeksi 1974-1978 (10.4. 
212 §) 
— Metsälän tenniskenttäalue: VR Tennis r.y:n kanssa 
tehdyn vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkaminen 
31.7.1997 saakka (10.4.201 §) 
— Pirttimäen ulkoilualue: n. 1 ha:n alue Jousiammun-
taseura Artemis r.y.lle toistaiseksi (2.5.268 §) 
— Pyysaari: 8 280 m 2 : n maa-alue Helsingin Työväen 
Pursiseura r.y:lle ajaksi 1.1.1975-31.12.1999 (9.10. 
582 §) 
— venesatama-alueilta Lemislahdesta 3 000 m 2 ajaksi 
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1.9.74-31.8.79 (3.9.517 §), Strömsinlahdesta A-Ele-
mentt i Rakennusmiehelle ajaksi 1.4.74-31.12.78 
1 130 m 2 , Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoil i jat 
ry:lle 2 130 m 2 sekä ajaksi 1.1.75-31.12.79 152 m 2 , 
Roihuvuoren Venekerho ry:lle ajaksi 1.9.74—31.8. 
79 1 240 m 2 ja Tammisalon Merivenekerho ry:lle 
1 200 m 2 (13.3.161 § ,6 .11 .633 §, 27.3 .191-193 §), 
Vattuniemestä 31 800 m 2 : n maa-alue sekä 52 700 
m 2 : n vesialue Helsingfors Segelklubb r.f:lle ajaksi 
1.1.1975-31.12.1994 (23.10.610 §) 
— Ouri-saaren eteläosassa oleva maa-alue Melaveikot 
r.y:lle ajaksi 1.7.1974-31.12.1977 (29.5.341 §) 

huonetilojen vuokraaminen 
— Kaunissaaren ulkoilualueeseen kuuluvan Lil l-Korp-
holmenin rakennukset Helsingin AA-kerhon käyttöön 
ajaksi 1.6.74-31.12.76 (29.5:335 §) 

— Läntinen Pihlajasaari: huvila Elannon Konttorihen-
ki lökunnan kerholle ja Elannon Työnjohtajain kerhol-
le ajaksi 1.2.1974-31.1.1979 sekä huvila Helsingin Po-
liisien Kesäkotitoimikunnalle ajaksi 1.2.1974-31.1. 
1979 (30.1.62 §, 63 §), 

— Messuhalli: toimistot i lat Oy Rastor Ab:lle ajaksi 
1.1.75—30.6.76 ja B-messuhallin ns. minihall i toimis-
toti loineen Vientiryhmä Finnhand r.y:lle ajaksi 1.1.— 
31.12.1975 (18.12.719 §, 713 §) 
— Ruskeasuon urheiluhallin palloilusalia koskevan 
Suomen Pöytätennisli itto r.y:n kanssa tehdyn vuokra-
sopimuksen jatkaminen edelleen ajaksi 1.9.1974— 
31.5.1975 

kahviloiden, kioskien, ravintoloiden ym. vuokraami-
nen 
— Eläintarhan urheilukentän ja sen luistinradan kios-
kioikeudet Meeri Siiralle ja Ai l i Peltovuorelle kesäkau-
den 1974 alusta luistinkauden 1976 loppuun (10.4. 
210 §) 
— Kaunissaaren kioski kesäkausiksi 1974—1976, Tul-
lisaaren kioski kesäkaudeksi 1974 ja Kivinokan ulkoi-
lupuiston kioski kesäkausiksi 1974—1976 Harri 
Nordlingil le (2 .5.265-267 §) 
— Kontulan urheilukentän pukusuojarakennuksen 
kioski Kontulan Urheili jat r.y:lle ajaksi 16.9.1974— 
15.9.1976 (25.9.545 §) 
— Kumpulan uimalan kahvilakioski Anja Pihlströmil-
le edelleen ajaksi 15.5.1975-15.9.1977 (6.11.628 §) 

— Lauttasaaren Kasinon uimarannan kioski Sinikka 
Nousiaiselle kesäkaudeksi 1974—1975 sekä ulkoilu-
puiston kioski Vi ipur in nyrkkei l i jät r.y :lle ajaksi 15.6.— 
31.12.74 ja 1.1.75-31.12.79 (25.4.225 §, 20 .6 .401-
402 §) 

— Luukkaan, Salmen ja Pirttimäen ulkoilualueiden 
kahvilahuoneistot P.J. Merrannolle ajaksi 1.10.1974— 

31.12.1976 (20.6.420 §) 
— Messuhallin ravintolati lat Oy Yhtyneet Ravinto-
lat Ab:l le ajaksi 1.1.-31.12.1975 (18.12.692 §) 

— Rastilan ulkoilupuiston päärakennuksen kahvila-

huoneisto Eila Sipilälle ajaksi 1.3.74-31.12.76 (30.1. 
64 §, 2.5.270 §) 
— Talin urheilupuiston palloiluhallin pukusuojaraken-
nuksen kioski Helsingin Ponnistus r.y :Me ajaksi 1.11.— 
31.10.77 (23.10.603 §) 

muut vuokraukset, luvat ym.: 
— Kauhalan ulkoilualueen pohjoisosa: luvan myöntä-
minen Kirkkonummen Sähkö Oy:lle rakentaa 20 kV:n 
avojohtolinja (30.1.65 §) 

— meril intujen syysmetsästysoikeuden vuokraaminen 
yhteensä kahdeksalle yhdistykselle metsästyskausiksi 
1974-1978 (21.8.479 §, 6.11.634 §), yht . viiden te-
räsbetonisen venelaituriponttoonin vuokraaminen ve-
neyhteisöille(27.3.187 §, 29.5.343 §) 

muut asiat 

Lisäksi lautakunta teki päätöksiä seuraavista asioista: 
— ilmaisen loman myöntäminen 160 perheenhuolta-
jalle ja heidän 138 lapselleen (27.3.184 §) 
— 82 ulkoilmakonsertin tilaaminen kesäksi 1974 
yht . 24 yhtyeeltä ja kuorolta (27.3.186 §) 

— Korkeasaaren eläintarhan sosiaalitilojen luonnos-
piirustusten hyväksyminen (27.3.196 §) sekä sisään-
pääsymaksujen vahvistaminen muiden kuin liikenne-
laitoksen lautalla saareen tulevien osalta (25.4.249 §, 
2.5.281 §) sekä talvikauden aukioloaikojen vahvista-
minen (3.9.518 §) 

— Koti luodon päärakennuksen käyttö- ja korjaus-
suunnitelman hyväksyminen (20.6.409 §) 
— Paloheinän täyttömäen käyttö- ja maisemanhoi-
tosuunnitelman hyväksyminen (7.8.438 §) 
— Pirkkolan jäähallin harjoitus- ja kilpailuvuorojen 
jakoperusteiden hyväksyminen sekä jäähallin maksu-
jen vahvistaminen (10.4.214 §) 
— Talin palloiluhall in käyttövarojen perusteiden ja 
tunt ivuokrien hyväksyminen (15.5.295 §) 
— uimahalleissa perittävien maksujen vahvistaminen 
1.2.1974 lukien (30.1.55 §)sekä helsinkiläisten kansan-
eläkettä saavien pääseminen lasten lipun hinnalla uima-
halleihin ja maauimaloihin (13.2.108 §) 
— Yrjönkadun uimahallin ison altaan käyttövuorojen 
hyväksyminen (15.5.296 §) 

Esitykset 

Lautakunta teki kaupunginhallitukselle kertomusvuon-
na mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 

piirustusten ja suunnitelmien hyväksyminen 
— Korkeasaaren eläintarhan sosiaal¡rakennuksen ja 
karanteenirakennuksen pääpiirustukset ja poikkeuslu-
van hakeminen (25.9.558—559 §) sekä vesihuollon 
yleissuunnitelma (18.12.717 §) 
— Lähteelän ulkoilualueen isännän asunnon ja huolto-
rakennuksen pääpiirustukset (27.2.134 §) 
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— Talin urheilupuiston tarkistettu maankäyttösuun-
nitelma sekä tenniskeskuksen piirustukset ja kustan-
nusarvio (13.3.151 §, 20.11.650 §) 
— toimikunnan asettaminen laatimaan A- ja B-messu-
hallien käyttösuunnitelma (16.1.19 §) 

maa-alueet 

varaaminen 
— Myl lypuron urheilupuistossa maa-alue Martt i Iko-
selle ym. katetun tekojääradan rakentamista varten 
(20.11.649 §) 
— Talin urheilupuistossa maa-alue Suur-Helsingin Spa-
nielikerho r.y:lle koirien valvottua u lkoi lu- ja koulutus-
aluetta varten (13.3.152 §), Sakari Salolle squash-hal-
l in rakentamista varten (29.5.329 §) 

varausajan pidentäminen 
— Myl lypuron urheilupuistossa tenniskeskuksen ra-
kentamista varten Suomen Tennisli itolle varattu maa-
alue (20.11.651 §) 
— Talin urheilupuistossa taito- ja yleisöluisteluhallin 
rakentamista varten Taitoluistelun Tuk i r.y:lle varattu 
maa-alue (18.12.714 §) 

vuokraaminen 
— Seurasaaren ulkoi lupuiston ravintola Helsingin 
Osuuskaupalle edelleen ajaksi 1.1.75-31.12.89 (13.3. 
164 §) sekä kioskit Seurasaarisäätiölle ajaksi 1.1.75— 
31.12.84 (6.11.631 §) 
— Talin urheilupuiston maa-alue Helsingin Verkko-
palloseura r.y:lle ajaksi 1.9.1974-31.12.2024 (15.5. 
292 §) 

muut esitykset 
— Korkeasaaren eläintarhan eläinten myynnistä saa-
tavien tulojen käyttäminen eläintarhan rakennustoi-
mintaan (2.5.279 §) sekä määrärahan saaminen niihin 
rakennuskohteisiin joiden suorittamista toimiluvan 
jatkaminen v:n 1976 lopusta eteenpäin edellyttää 
(2.5.279 §,15.5.316 §) 
— leirintäalueet: Rastilan alueen laajentaminen ja toi-
minnan lopettaminen Tullisaaressa (13.2.102 §), lu-
van hakeminen Rastilan ja Tullisaaren leirintäalueiden 
pitämistä varten Uudenmaan lääninhallitukselta (20.6. 
414 §) 
— Tapanilan purupolun rakentaminen valtion omista-
malle maalle (30.1.53 §) 
— ulkoilualueet: järjestysoikeuksien saaminen varti-
joi l le (25.4.240 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetti in lausuntoja mm. seu-
raavista asioista: 

mietinnöt 
— Helsingin kaupungin eläintarhatoiminnan kehittä-
miskomitea (3.9.497 §), uimalakomitea (3.9.498 §) ja 
virkistyskeskustoimikunta (6.11.627 §) 

piirustukset ja suunnitelmat 
— Oulunkylän urheilupuisto, huoltorakennuksen pää-
piirustusten hyväksyminen ja rahoituksen järjestämi-
nen (13.3.150 §), Kaunissaaren yleissuunnitelma 
(13.3.159 §), Tuomarinkylän kartanon maankäyttö-
suunnitelman väliraportt i (27.3.1 77 §),Myl lypuron ur-
heilupuiston tarkistettu maankäyttösuunnitelma (5.6. 
361 §) 

rakentaminen 
— Puistolan uimahallin ja Myl lypuron urheilupuiston 
rakentaminen (7.8.435 §, 21.8.468 §), posti- ja lennä-
tinlaitoksen puhelinrakennuspiirin anomus vahvistin-
asemien rakentamiseksi kaupungin omistamalle maalle 
(23.10.614 §) 

virkistys- ja kunto- ym. toiminta 
— Pihlajasaaressa olevan huvilarakennuksen käyttämi-
nen vanhusten virkistys-ja kuntotoimintaan (16.1. 
30 §), Uimastadionin toiminnan jatkaminen syyskuun 
loppuun ja toiminnan mahdollinen kehittäminen ym-
pärivuotiseksi (27.2.131 §) 

vuokraaminen ym. 
— Seurasaaren ravintolan vuokraaminen Helsingin 
Osuuskaupalle ajaksi 1.1.75-31.12.89 (25.9.557 §), 
Vantaan kaupungin anomus venelaiturien rakentamis-
ta varten tarvittavan alueen ostamisesta tai vuokraami-
sesta Helsingin kaupungin alueelta (23.10.605 §) 

muut asiat: 
— eräiden laitureiden pääoma-arvojen sekä laiturin 
tarvitsemien maa- ja vesialueiden rajojen määrittämis-
tä varten asetetun työryhmän esitys (13.3.159 §) 
— Itäkeskuksen, kantakaupungin ja Keskuspuiston 
yleiskaava- ja osayleiskaavaehdotukset (13.2.91 §, 
20.11.647 §,9.10.574 §) 
— Kontulan väestönsuojan käyttäminen vapaa-ajan-
toimintoja varten (13.2.92 §) 
— Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton esitys ul-
koilualuesäätiön perustamisesta Uudellemaalle (21.8. 
463 §) 
— Pirkkolan urheilupuiston kuntovoimisteluti lat 
(4.12.677 §) 
— radiopuhelinaseman sijaintipaikka (27.2.118 §) 
— satamajärjestyksen muuttaminen (20.6.403 §) 
— Seurasaaren sulkeminen yön ajaksi ja ulkoilupuis-
ton vart ioinnin tehostaminen (18.12.702 §, 3.9.513 §) 
— ulkoi lurei t i t ja kulkuyhteyksien parantaminen sekä 
alennuslippujärjestelmän aikaansaaminen ulkoilualueil-
le (18.12.691 § ,701 §) 
— urheilu- ja ulkoi lupaikkojen ja -laitosten käytöstä 
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perittävien maksujen korottaminen (30.1.52 §) 
— Valassaaren aallonmurtajan jatkaminen (27.2. 
131 §) 
— Vi ik in ampumarataa selvittelevän työryhmän ehdo-

tukset (18.12.698 §) 
— yhteisväestönsuojat, normaaliajan käyttötarkoituk-
sen selvittäminen Maunulassa, Jakomäessä ja Mellun-
mäessä (21.8.476 §). 
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