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§ 24
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle  
valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta frisbeegolfradan ra-
kentamisesta Laajasaloon

HEL 2018-007091 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Laaja-
salon alueen kaavaprosessin yhteydessä selvitetään löytyykö alueelta 
frisbeegolfradalle soveltuva tila.

Laajasalossa liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevalla liikun-
tapuiston alueella sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkoja, kenttiä se-
kä uimaranta. Liikuntapuiston alueen läpi kulkee myös useita vilkkaasti 
käytettyjä ulkoilureittejä sekä alueellinen kevyen liikenteen reitti.

Reposalmentien varrella, nykyisen liikuntapuiston pohjoisosan alueella, 
on käynnissä kaavamuutos, jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi 
asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiovaunuvarikkoa. Tämä ra-
kentaminen tulee todennäköisesti pienentämään liikuntapuiston aluetta 
selvästi, sekä rajoittamaan uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suori-
tuspaikkojen sijoittamista liikuntapuiston alueelle.

Kaavamuutostyön yhteydessä liikuntapuiston suunnitelma tulee päivit-
tää. Päivittämistyön yhteydessä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alu-
eelle frisbeegolfrata. Frisbeegolfradat ovat tyypillisesti 9- tai 18-väyläi-
siä. Täysimittaisen radan sovittaminen liikuntapuistoon ja sen lähiym-
päristöön on haasteellisesta, mutta alueelle pyritään mahduttamaan 
muutaman väylän rata tai vaihtoehtoisesti harjoittelualue, jonne voi-
daan sijoittaa muutama frisbeegolfkori.

Esittelijä
liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 § 188 Muurinen

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.2.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivo-
musponnesta, jossa pyydetään kaupunginhallitusta edellyttämään, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää Laajasalon aluetta koskevan 
kaavaprosessin yhteydessä tai sen jälkeen, löytyykö alueelta turvalli-
nen ja ympäristöä häiritsemätön alue pienimuotoiselle frisbeegolfradal-
le. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta.

Esittelijä
liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 § 188 Muurinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


