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§ 119
Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om nya frisbe-
egolfbanor i Helsingfors

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Jussi Chydenius väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jussi Chydenius och 25 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden snabbt ska vidta åtgärder i syfte att anlägga nya frisbee-
golfbanor under nästa fullmäktigeperiod.

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 utlåtanden från stadsmiljönämnden och kul-
tur- och fritidsnämnden och konstaterar att en utredning om frisbeegolf-
banor i Helsingfors, som färdigställdes 2012, kartlade nuläget för ba-
norna och gick in på hur en bana planeras, anläggs och upprätthålls. 
Målet var att hitta en plats för en ny frisbeegolfbana i östra Helsingfors. 
Som plats för en sådan valdes Paukkulaparken i Stensböle. Initiativet 
till en ny 18-hålsbana i Stensböle kom speciellt från dem som utövar 
grenen. Nämnden för allmänna arbeten godkände 6.3.2012 riktlinjer för 
frisbeegolfområdena och utredningen om frisbeegolfbanor i Helsingfors 
att följas som vägledning. Idrottsnämnden beslutade 27.3.2012 följa ut-
redningen om frisbeegolfbanor i Helsingfors som vägledning. 
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Då grenen har ökat i popularitet och det finns tryck på förändringar i 
stadens markanvändning är det nödvändigt att uppdatera utredningen. 
För detta svarar stadsmiljösektorn och idrottsservicehelheten i kultur- 
och fritidssektorn. Vid uppdateringen av utredningen söks det platser 
för en ny 9-hålsbana och en ny 18-hålsbana och dessutom utreds möj-
ligheten att förstora banan i Stensböle. Banans nuvarande rymliga di-
mensioner medger också arrangemang av tävlingar. Stensbölebanan 
är mycket aktivt i användning och behöver iståndsättning och bearbet-
ning av kastplatserna på grund av slitage.

Att anlägga en ny bana kräver noggrann planering och nära växelver-
kan med grenutövarna och invånarna. En fungerande, fullstor 18-håls-
bana kräver ett område på ungefär 10 hektar. Det är viktigt att frisbee-
golfbanorna kan nås med högklassiga kollektiva trafikförbindelser, men 
det måste också reserveras plats för parkering. Platsen för en bana bör 
väljas med beaktande av områdets läge, nåbarheten, anpassningen till 
den övriga markanvändningen, säkerheten, markslitaget och naturvär-
dena.

Anställda vid friluftstjänsterna inom idrottsservicehelheten träffade i ja-
nuari 2018 den som väckt motionen och företrädare för frisbeegolfklub-
bar i Helsingfors. Vid det gemensamma mötet kom de överens om att 
friluftstjänsterna tillsammans med företrädare för klubbarna utreder 
möjligheten att anlägga en tillgänglig frisbeegolfbana i Svedängens fri-
luftsområde och en golfbana på pro-nivå i Luks friluftsområde i Esbo. 
Stadsmiljösektorn planerar för närvarande en 9-håls frisbeegolfbana i 
Nordsjö idrottspark, och den bli färdig år 2019. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 234

HEL 2017-011628 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 154

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan li-
ikuntapalveluiden tehtäviin kuuluu frisbeegolfharrastuksen edistäminen 
suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä frisbeegolfratoja. 

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan pu-
istossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, 
Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä 
Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.

Vuonna 2012 valmistui Helsingin frisbeegolfrataselvitys. Frisbeegolfra-
taselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin ra-
dan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös 
etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoi-
tui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoitta-
misesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lauta-
kunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista 
sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. 
Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa 
Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.
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Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläi-
selle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajen-
tamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa 
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa 
käytössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuuten-
sa vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuoro-
vaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimit-
taisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkis-
ten liikenneyhteyksien piirissä. Myös pysäköinnille pitää varta tilaa.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikun-
tapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019. Li-
ikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja 
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen. 

Käsittely

20.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän, että kohta (5) muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto 
Rautavan vastaehdotuksen.

13.02.2018 Palautettiin

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 42

HEL 2017-011628 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

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 hallinnassaan Helsingin kau-
pungin alueella riittävän suuria vapaita maa-alueita, minne voisi pe-
rustaa frisbeegolfradan. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima 
maa-alue Helsingissä on Paloheinän ulkoilualue. Liikuntapalveluilla on 
lisäksi Helsingin ulkopuolella hallinnassaan ulkoilualueita mm. Espoos-
sa ja Vihdissä. 

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 
aloitteen tekijän sekä Helsingin keskiset frisbeegolfseurojen edustajat. 
Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut lähtee yhdessä seurojen 
edustajien kanssa selvittämään mahdollisuutta perustaa esteetön fris-
beegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoos-
sa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle. 

Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten 
sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvalli-
suus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


