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Palvelulinjaus Helsingin frisbeegolfalueista

Rakennusvirasto tuottaa ja ylläpitää hallinnassaan olevilla alueilla yleisessä
käytössä olevia frisbeegolfratoja ja -harjoitusalueita. Rakennusvirasto tekee
yhteistyötä liikuntaviraston ja lajin harrastajien ja lajiyhdistysten kanssa ja
tekee näiden kanssa sopimuksia frisbeegolfalueiden perustamisesta, käytöstä
ja hoidosta.
Helsingin kaupunki ei ole velvollinen järjestämään näitä toimintoja. Palvelu on
kuitenkin tarpeellinen, koska se edistää eri-ikäisten ja -kuntoisten
kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia varsin edullisesti. Laji on
vakiintunut ja yleistymässä oleva liikuntamuoto, jota saatetaan harrastaa
suorituspaikkojen puuttuessa spontaanisti mitä erilaisimmissa ympäristöissä.
Viheralueiden käytön kannalta turvallisinta on suunnitella, perustaa ja
ohjeistaa frisbeegolfalueet harkitusti.
Helsingin frisbeegolfrataselvityksessä (Helsingin kaupungin rakennusviraston
julkaisut 2012:4) on määritelty frisbeegolfalueiden verkosto ja
kehittämistarpeet.
Liikuntavirasto voi selvityksessä esitettyjen kohteiden lisäksi perustaa
harkintansa mukaan pienehköjä harjoituspaikkoja hallinnassaan oleville
alueille.
Rakennusvirasto voi joutua poistamaan olemassa olevia frisbeegolfalueita mm.
maankäytön muutoksista johtuen. Poistamisen täytyy olla perusteltua, ja
samalla selvitetään korvaavan frisbeegolfalueen tarve ja
perustamismahdollisuudet.
Rakennusviraston tuottamat ratatyypit
Frisbeegolfin harjoituspaikat
Harjoituspaikoilla on 1 – 8 heittoväylää. Väylät sijoitetaan niin, ettei
harjoittelusta koidu häiriötä muulle maankäytölle.
Normaali varustus:
- väylien aloitusheittopaikat (tiiauspaikat), perustetaan
helppohoitoisiksi
- korit
- opastaulu, jossa on kartta
- riittävästi roskasäiliöitä
- ei erityistä valaistustarvetta
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Alueen ylläpito:
- hoitoluokan mukainen alueen ylläpito
- varusteiden kunnossapito
- mahdollisesti lisääntynyt siivoustarve
Tavanomaiset frisbeegolfradat
Radoilla on 9 – x heittoväylää. Ne sijoitetaan niin, ettei harjoittelusta koidu
häiriötä muulle maankäytölle.
Normaali varustus:
- väylien aloitusheittopaikat (tiiauspaikat), perustetaan
helppohoitoisiksi
- korit
- opastaulu, jossa on kartta
- riittävästi roskasäiliöitä
- ei erityistä valaistustarvetta
Alueen ylläpito:
- hoitoluokan mukainen alueen ylläpito
- varusteiden kunnossapito
- lisääntynyt siivoustarve
Vaativan tason frisbeegolfradat
Vaativan tason väylien määrätavoite on 18. Väyliä voi olosuhteista riippuen
olla myös jokunen vähemmän tai enemmän. Ratakokonaisuuden tulee olla
pelin kannalta haasteellinen ja soveltua kilpailutoimintaan.
Ratakokonaisuus ja erityisesti heittoväylät sijoitetaan niin, ettei harjoittelusta
koidu häiriötä muulle maankäytölle.
Normaali varustus:
- väylien aloitusheittopaikat (tiiauspaikat), perustetaan
helppohoitoisiksi
- korit
- opastaulu, jossa on kartta
- riittävästi roskasäiliöitä, mielellään syväsäiliöitä
- talkoolaisten tukikohta, vähintään siivousvälinevarasto (lukittava
varustelaatikko)
- ei erityistä valaistustarvetta
Alueen ylläpito:
- hoitoluokan mukainen alueen ylläpito
- varusteiden kunnossapito
lisääntynyt siivoustarve
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Frisbeegolfalueiden varusteet
Uusia frisbeealueita perustettaessa ja vanhoja alueita peruskorjattaessa
käytetään yhtenäistä varustemallistoa.
Linjauksen
-

liitteeksi laaditaan tyyppipiirrossarja seuraavista varusteista:
tiiauspaikka
kori
opasteet
siivousvälinevarasto, lukittava varustelaatikko

Alueen muut kalusteet toteutetaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen
mukaisesti.
Frisbeegolfalueille ei järjestetä erityistä lisävalaistusta.
Yhteistyö liikuntaviraston kanssa
Eräät frisbeegolfalueet liittyvät liikuntaviraston hallinnassa oleviin alueisiin Osa
radoista sijaitsee molempien hallintokuntien alueella ja liikuntavirastolla tullee
olemaan frisbeegolfalueita myös omilla alueillaan. Frisbeegolfalueilla tehdään
yhteistyötä erillisten tapauskohtaisten sopimusten mukaisesti.
Yhteistyö ja sopimukset lajin harrastajien kanssa
Alueiden suunnittelussa kuullaan edistyneitä lajin harrastajia (yhdyshenkilöitä
esim. Talin tallaajat ry, Meilahden Mätkijät). Rakennusvirasto on tehnyt ja
tekee frisbeegolfradoista ratakohtaisia sopimuksia harrastajayhdistysten ja
lajin harrastajien kanssa.
Rakennusvirasto ja liikuntavirasto pitävät vuosittain tapaamisen yhdistysten
kanssa rakennusviraston vapaaehtoistyön koordinaattorin kutsumana. Radoilla
mahdollisesti esiintyviä ongelmia ratkotaan yhdistysten kanssa.
Varsinaisista kilpailutapahtumista tulee hakea rakennusvirastosta
tapahtumaluvat samaan tapaan kuin Talin frisbeegolfradalla on ollut
käytäntönä.
Lisätietoja antaa
Rakennusviraston arkkitehtuuriosaston suunnittelutoimiston toimistopäällikkö
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