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§ 115
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta frisbee-
golfratojen lisäämisestä Helsingissä
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala pitää frisbeegolfmahdollisuuksien edistä-
misen tärkeänä ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan uusia 
kenttiä Helsinkiin. Harrastusmahdollisuuksia kehittämällä lisätään ulkoi-
lualueiden houkuttelevuutta ja parannetaan omaehtoisen liikunnan laji-
valikoimaa. Frisbeegolfin suosio ja ratojen kävijämäärä on kasvanut en-
tisestään koronapandemian aikana.  Kaupunkiympäristön toimiala ke-
hittää frisbeegolfia yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, seu-
rojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Helsingissä on tällä hetkellä kolme julkisessa käytössä olevaa, täysimit-
taista frisbeegolfrataa, kaksi lyhyempää rataa ja kaksi frisbeegolfin har-
joitusaluetta. Täysimittaiset eli 18 korin radat sijaitsevat Kivikossa, Ta-
lissa ja Siltamäessä, 16 korin rata Meilahdessa ja 9 korin rata Munkki-
niemessä. Näiden ratojen lisäksi Etelä-Haagassa sijaitsee 3 korin ja 
Savelassa 4 korin harjoitusalue. Uusi Vuosaaren rata on viimeistelyä 
vaille valmis. Tämän jälkeen seuraava rata on rakentumassa lähivuosi-
na Paloheinään. Talinhuipun rata tulee olemaan poissa käytöstä joita-
kin vuosia alueen kunnostustöiden vuoksi. 

Nykyisten frisbeegolfratojen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön 
toimiala ja frisbeegolfseurat. Kaupunki tekee yhteistyötä ja sopimuksia 
lajin harrastajien ja lajiyhdistysten kanssa frisbeegolfalueiden perusta-
misesta, käytöstä ja hoidosta. Tavoitteena on myös se, että frisbeegolf 
on osa omaehtoisen liikunnan palveluita, jota tuotetaan pääasiassa 
vuokraamalla tiloja ja maa-alueita frisbeegolfpalveluita tuottaville yrityk-
sille ja yhteisöille. 

Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen frisbeegolfmahdollisuuksien edis-
täjä yli 30 vuoden ajan jo ennen lajin nykyistä suosiota. Vuonna 2012 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto laati frisbeegolfselvityksen ja -
linjauksen yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbee-
golfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Oh-
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jelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. 

Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toi-
minnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esitellään kau-
punkiympäristölautakunnalle syksyllä 2022. Ohjelmassa esitetään ny-
kyinen verkosto perusparannustarpeineen, sijaintiehdotukset uusille 
kohteille ja tavoitteelliselle toteuttamisohjelmalle. Uusien ratojen sijain-
tipaikkojen löytämistä hankaloittaa etenkin 9–18 korin ratojen vaatima 
noin 8–25 hehtaarin tilantarve, alueen muut käyttäjät, ympäristön kulu-
minen liian kevyen kunnossapidon takia ja saavutettavuus.

Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutettiin frisbee-
golfohjelmaan liittyvä frisbeegolfkysely, johon osallistui 820 vastaajaa. 
Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haas-
teet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja ra-
taverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin 
olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti 
ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita uusien ja monipuolisten ratojen 
rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioimista ja olemassa 
olevien ratojen kunnostamista.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Chydenius Jussi Lisää frisbeegolfratoja 
Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Jussi Chydenius sekä 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 
3.11.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:         
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”Frisbeegolf on yksi nopeimmin kasvavista koko kansan liikuntalajeista, 
jolla pelkästään pääkaupunkiseudulla on tuhansia harrastajia. Lajin 
kasvava suosio näkyy erityisesti kesäkaudella jatkuvana ruuhkana kai-
killa Helsingin frisbeegolfradoilla, joita suhteessa harrastajamäärään on 
aivan liian vähän. Koronapandemian aikana ratojen ruuhkaisuus on 
yhä pahentunut. Frisbeegolfin aloittamiseen on matala kynnys. Heittä-
mään pääsee jo yhdellä alle 10 euron frisbeegolfkiekolla, ratojen käyttö 
on ilmaista ja pelata voi niin yksin kuin ryhmässäkin. Laji tarjoaa elä-
myksiä, liikunnan iloa ja sosiaalista yhdessäoloa kaikenikäisille harras-
tajille sukupuoleen katsomatta. Koska lajin perusteiden oppiminen on 
nopeaa, se soveltuu myös erinomaisesti koululiikuntalajiksi. Helsingin 
ratojen ruuhkaisuutta voidaan vähentää vain rakentamalla uusia fris-
beegolfratoja eri tasoisille harrastajille. Esitän, että kaupunki ryhtyy pi-
kaisesti tarvittaviin toimiin, jotka tähtäävät uusien frisbeegolfratojen ra-
kentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.2.2022 mennessä.
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