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§ 120
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en frisbee-
golfbana till Degerö

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Seija Muurinen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 32 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det ska utredas om en frisbeegolfbana kan anläggas i Degerö-
området, t.ex. nära Degerö idrottspark eller på ängen intill Fladaham-
nen.  

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från kultur- och fritidsnämnden 
och konstaterar att Degeröområdet inte lämpar sig för en frisbeegolfba-
na eftersom markområdet är begränsat, den övriga användningen livlig 
och detaljplaneändringar aktuella.

Helsingfors stads byggnadskontor gjorde år 2012 en utredning om fris-
beegolfbanor i Helsingfors. I utredningen kartlades de dåvarande fris-
beegolfbanorna inom Helsingfors stads område och undersöktes plat-
ser för eventuella nya banor. Vid utredningen undersöktes 14 olika ob-
jekt som områden där banor eventuellt kan anläggas. Bara två områ-
den, Stensböle och Nordsjö idrottsparker med omgivning, befanns 
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lämpliga för frisbeegolfbanor. En bana har anlagts i Stensböle och det 
är sannolikt att en bana anläggs i Nordsjö när byggarbetena inleds i 
parkområdet bortom idrottsparken. 

Idrottsservicehelheten har inom Helsingfors stads område inte i sin be-
sittning tillräckligt stora, sammanhängande och för grenen lämpliga 
markområden där det är möjligt att anlägga en fullstor frisbeegolfbana. 
Det enda större markområde som idrottsservicehelheten förvaltar i 
Helsingfors och som kan vara lämpligt för en bana är Svedängens fri-
luftsområde. 

Det är svårt att hitta plats för en ny, fullstor frisbeegolfbana i Helsing-
fors allmänna grönområden på grund av utrymmesbehovet och be-
gränsningarna med avseende på säkerheten. Platserna för nya banor 
bör väljas med beaktande av många olika delområden såsom läget, 
nåbarheten, anpassningen till den övriga markanvändningen, säkerhe-
ten och hur marken tål slitage.

För spel av frisbeegolf krävs det ett område med så få andra använda-
re som möjligt till följd av störningarna från flygande discar och den 
eventuella olycksrisken. En bana lämpar sig bäst i ett vidsträckt, sam-
manhängande grönområde. 

Inom Degerö idrottsparks område, som förvaltas av idrottsservicehel-
heten, finns det ett flertal platser för olika idrottsgrenar, planer och en 
badstrand. I idrottsparken finns det många flitigt använda friluftsstråk 
och området genomkorsas av ett lokalt gång- och cykelstråk. På de här 
frekventerade stråken rör sig dagligen flera hundratal människor året 
om, och under sommarperioden anlitas de i ännu högre grad.

Utvecklingen av området för Degerö idrottspark påverkas också av ak-
tuella detaljplaneändringar. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 3 (4)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
16.05.2018

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors PL 1 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 235

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.04.2018 § 80

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Laajasalon alue sovellu 
frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun 
käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren li-
ikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alue-
iksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella  
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia 
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa 
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä joka vo-
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isi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta on 
tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mahdolli-
selle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousarvioon. 

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä vi-
heralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten 
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita 
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, 
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mah-
dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi sovel-
tuu laaja, yhtenäinen viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esi-
merkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsien soveltuvat osat, 
peltojen reuna-alueet sekä jotkin suojaviheralueet.

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle si-
jaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Li-
ikuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja 
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti 
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden 
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käyn-
nissä olevat asemakaavamuutokset. Repossalmentien varteen, nykyi-
sen liikuntapuiston pohjoisosan alueelle, on käynnissä kaavamuutos, 
jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palveluti-
loja sekä raitiotievaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköi-
sesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan 
uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista li-
ikuntapuiston alueelle. Myöskään asemakaavamuutoksen alueeseen 
kuuluvan Karpinselän ranta-alueen alueelle ei uimarannan läheisyyden, 
vilkkaiden ulkoilureittien sekä maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan 
metsäalueen takia ole riittävästi tilaa frisbeegolfradan sijoittumiseksi. 
Alueen kaavoitustyön ollessa kesken ei näin ollen ole kannatettavaa 
aloittaa frisbeegolfradan suunnittelua liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi


