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§ 154
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka kos-
kee uusien frisbeegolfratojen rakentamista Helsinkiin

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

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

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puis-
tossa 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 et-
siä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui 
Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittami-
sesta 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 Helsin-
gin 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.

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 käy-
tössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa 
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-
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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. 
Liikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja 
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen. 

Käsittely

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 Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtustoaloite_Chydenius Jussi kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

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

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puis-
tossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, 
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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 et-
siä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui 
Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittami-
sesta 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 Helsin-
gin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle, josta vastaavat kaupunkiym-
päristön toimiala ja liikuntapalvelut.

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 käy-
tössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa 
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. 
Liikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja 
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen. 

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 25 allekirjoittanutta on 25.10.2017 teh-
nyt seuraavan valtuustoaloitteen:

Frisbeegolf on Suomen nopeimmin kasvava koko kansan liikuntalaji, 
jolla pelkästään pääkaupunkiseudulla on tuhansia harrastajia. Lajin 
kasvava suosio näkyy erityisesti kesäkaudella jatkuvana ruuhkana kai-
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killa Helsingin frisbeegolfradoilla, joita suhteessa harrastajamäärään on 
aivan liian vähän.

Frisbeegolfin aloittamiseen on matala kynnys. Heittämään pääsee jo 
yhdellä alle 10 euron frisbeegolfkiekolla, ratojen käyttö on ilmaista ja 
pelata voi niin yksin kuin ryhmässäkin. Laji tarjoaa elämyksiä, liikunnan 
iloa ja sosiaalista yhdessäoloa kaikenikäisille harrastajille sukupuoleen 
katsomatta. Koska lajin perusteiden oppiminen on nopeaa, se soveltuu 
myös erinomaisesti koululiikuntalajiksi.

Helsingin ratojen ruuhkaisuutta voidaan vähentää vain rakentamalla 
uusia frisbeegolfratoja eri tasoisille harrastajille. Kilpapelaajille ja lajin 
edistyneemmille harrastajille tarvitaan täysmittainen ja haastavampi 18-
väyläinen frisbeegolfrata. Lyhyemmät 9-väyläiset ja esteettömäksi 
suunnitellut frisbeegolfradat soveltuvat taas erityisen hyvin lajin aloitteli-
joille, liikuntarajoitteisille sekä lapsiperheille.

Yhdessä Helsingin frisbeegolfseurojen kanssa asiaa tutkittuani, esitän 
että kaupunki ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimiin, jotka tähtäävät uusien 
frisbeegolfratojen rakentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 4.4.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtustoaloite_Chydenius Jussi kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 80

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 64


