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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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puun käsitellyksi.
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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 lii-
kuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueik-
si. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2018 2 (3)
Kaupunginvaltuusto

Asia/23
16.5.2018

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 
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta 
on tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mah-
dolliselle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousar-
vioon. 

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. Lii-
kuntapuiston 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 lii-
kuntapuiston 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.
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