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Kysely

eHarava-kysely Helsingin frisbeegolfpaikoista oli avoinna 2.−23.11.2020. 

Perustiedot

• Frisbeegolfkyselyyn osallistui 820 vastaajaa 

• Kartalle saatiin 486 merkintää ja avoimia vastauksia noin 537

• Karttamerkintöjen tekeminen ei vastaajien mukaan 

onnistunut kännykällä 

• Kyselyn tulokset on koostanut Sitowise

Yleistä
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Vastaajien taustatiedot

Vastaajia oli monipuolisesti eri ikäryhmistä, suurin ikäryhmä 30-39v. 

Vastauksissa korostettiin lajin sopivuutta kaikille. Vastaajista pääosa 

ilmoitti sukupuolekseen mies. 
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Yleistä
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Tulokset

• Laji on suosittu ja harrastuspaikat siksi ruuhkautuneita 

• Harjoittelupaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapituuksia

• Laji on päässyt hyvin alkuun Helsingissä ja nyt sille kaivataan 

vakiinnuttamista ja ammattimaisempiakin olosuhteita 

• Ylläpidossa ja suunnittelussa ehdotetaan yhteistyötä seurojen ja 

lajin aktiivisten harrastajien kanssa

Yhteenveto



Kehut

Laji on kasvanut voimakkaasti ja olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia. 

Verkostoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Kehittämistoimet liittyvät pitkälti 

ratakapasiteettiin sekä lajin vakiinnuttamiseen. 

• Monipuolisuus: Kiinnostavia, eritasoisia ratoja löytyy

• Ylläpito: Kohtuullisen hyvin hoidetut, hyväkuntoiset ja siistit radat

• Määrä: Nykyiset radat ovat hyviä – samalla todella ruuhkaisia

• Sijainnit: Radat ovat helposti saavutettavissa

• Laatu: Kentät ovat suurimmalta osin hyvin suunniteltuja 

• Yhteistyö: Myös seurat kuten myös aktiiviharrastajat osallistuvat lajin 

ja kenttien kehittämiseen ja kunnossapitoon
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VASTAUKSIA

179

Toimivaa ja 

onnistunutta

Kaupunki on hienosti 

alkanut ottamaan 

huomioon lajin 

harrastusta.
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Siin lentää kiekot sillee
mageesti ja sit siin sillei
niinku kuuluu se kling 
kun saa kiekon sisää.



Yleistä
Frisbeegolfpaikkojen kehittämiseen tuli runsaasti kehittämisehdotuksia: 

sekä yleisempiä periaatteita että tarkkoja kohteiden parannusehdotuksia.

Toivottiin, että ratoja ylläpidettäisiin paremmin - varsinkin 

vanhoilla radoilla koettiin olevan kunnostustarvetta. 

• Suurin ongelma koettiin olevan harrastuspaikkojen ruuhkaisuus –

tarvetta koettiin olevan huomattavasti enemmän kuin pelipaikkoja

• Aloittelijoiden ja edistyneempien omia ratoja toivottiin

• Toivottiin selkeämpiä jonotusjärjestelyjä pelipaikoille sekä pituutta ja 
vaikeutta ratoihin

• Rataa kunnostaessa toivottiin otettavan huomioon luonto, radan kunto, 
liikkuminen väylillä ja tiipaikat

• Ratojen suunnitteluun toivottiin otettavan mukaan lajin harrastajia ja 
ammattimaisesti pelaavia
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VASTAUKSIA

296

Kehitettävää



• Käyttäjämäärä on lisääntynyt niin paljon, että kenttiä koettiin tarvittavan 
lisää ruuhkautumisen helpottamiseksi

• Ruuhkautumisen vuoksi osa

vastaajista kertoo ison osan harrastamisestaan tapahtuvan

Helsingin rajojen ulkopuolella

• Ratojen korkean käyttöasteen vuoksi peliaikaa kuluu odotteluun

• Ruuhkaisuuden koettiin aiheuttavan myös vaaratilanteita

• Toiveena oli, että frisbeegolfratoja voitaisiin suunnitella alusta alkaen 
uusille asuinalueille, esim. keskeiseen puistoon
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Ratojen määrä Kehitettävää

Frisbeegolf on varmaan "kuumin" laji 

näin korona-aikaan. Se sopii kaikille, 

eikä ihme että ratojen kysyntä kasvaa 

koko ajan.



Ratojen sisältö
Vaihtelevat radat koettiin parhaina innostajina lajiin. 

Palautteessa toivottiinkin sisällöltään monipuolisia ratoja.

Lisäksi tuleviin ratoihin liittyi täsmällisempiä toiveita  

• Metsäratoja

• Esteettömiäkin ratoja

• Sisäharjoittelun talvella mahdollistavia 

halleja/verkkoja

• Eri vaikeustasoja ja ratojen 

haastavuudesta tiedottamista

• Ruuhkaisten ratojen pilkkomista pienempiin palasiin, jonotuskoreja

• Harjoittelupaikkoja, joissa voi harjoitella erilaisia heittoja - niin ratojen 

yhteydessä kuin erikseen
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Ratoja myös johonkin 

tosi urbaaniin 

ympäristöön.

Kehitettävää



Kokeneemmille

• Lisää ratoja, lyhyitäkin, jotta 

harrastajamäärä jakautuisi 

tasaisemmin

• Helppoja harjoitteluratoja aloittelijoille 

ja harvemmin harrastaville 

"sunnuntaigolfareille”

• Kattava verkosto koreja ympäri 

kaupunkia: harjoittelukoreja puistoihin, 

liikuntapaikkoihin ja koulujen pihoille

• Aloittelijaystävällisiä ratoja, jotka 

palvelevat samalla aktiivipelaajien 

harjoitteluympäristöinä
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• Puttaus- ja draiviharjoittelupaikkoja

• Todella pitkiä heittoja tarjoava rata

• Lisää vaikeampia ja ammattimaisia 

ratoja

• Tasokas ja hyvin hoidettu maksullinen 

rata

• 18-väyläinen rata, joka täyttäisi 

maailmanluokan kilpavaatimukset

Aloittelijoille

KehitettävääToiveita
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KehitettävääToivottuja toimintoja
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Frisbeegolf on huikea ja koko 
kansaa liikuttava laji. Olen 
tavannut sen parista aivan 
kaikenlaista porukkaa ja lähes 
aina hyvällä asenteella. 



Frisbeegolf koettiin helposti lähestyttävänä lajina kenelle vain – vastaajat 

kokivat, että lajiin olisi järkevää panostaa ja antaa sille tilaa ja näkyvyyttä 

kaupunkitilassa.

• Kaivattiin täsmällistä tietoa harrastajamääristä ja pelatuista kierroksista

• Jatkokehittämisessä toivottiin yhteistyötä seurojen ja oppilaitosten 

kanssa, tarvittaessa jopa lähikuntien kanssa

• Toivottiin aktiiveille mahdollisuutta ottaa vastuuta ratojen kunnosta 
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Lajin tukeminen Kehitettävää

Ratojen ylläpitoon tulee 

satsata. Perustamis- ja 

ylläpitokustannukset 

ovat tällä lajilla pieniä. 

Ratahankkeet / 

parannukset kestävät 

kohtuuttoman kauan. 
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Nykyiset frisbeegolfpaikat



• Tali ja Siltamäki keräsivät eniten positiivisia kommentteja.

• Talissa korostui rata-alueen laadukkuus sekä soveltuvuus edistyneemmille ja kilpatason pelaajille

• Talin ratakokonaisuutta luonnehdittiin ainutlaatuiseksi ja yhdeksi kotimaan parhaimmista, mutta 

suosionsa vuoksi ruuhkautuneeksi ja osin ahtaaksi

• Siltamäessä arvostettiin erityisesti valaistusta, mikä mahdollistaa harjoittelun myös pidemmälle 

syksyyn

• Siltamäen rataympäristön huoltoon ja ylläpitoon toivottiin enemmän panostusta 

• Kivikkokin keräsi kiitosta (tasokkuus, selkeys, monipuolisuus), mutta esimerkiksi rata-alueen huoltoon ja 

ylläpitoon (nurmialueiden siisteys, aluskasvillisuus, roska-astioiden tyhjentäminen) toivottiin Siltamäen 

tavoin kiinnitettävän edemmän huomiota.

• Munkkiniemi erottui edukseen aloittelijaystävällisenä, mutta rata-alueen turvallisuuslähtökohtien 

koettiin vaativan lisähuomiota, sillä rata sijaitsee ulkoilureittien välittömässä läheisyydessä

• Meilahdessa esiin nousivat heittokorien, väylien ja opasteiden peruskunnostus- ja ylläpitotoimenpiteiden 

ajankohtaisuus 

• Haaganpuisto ja Savela koettiin harjoittelupaikkoina, ei niinkään ratoina
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Kohdekohtainen palaute Kohteet



Toivotut sijaintipaikat
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Toivotut sijaintipaikat
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Toivotut aloittelija- ja perheradat
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Toivotut metsä- ja puistoradat



Toivotut täysmittaiset radat
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Frisbeegolf lajina

• Käyttäjiä on vastaajien mukaan todella paljon ja laji on

kasvanut huikeasti

• Laji nähtiin ulkoilunkin kannalta hyödyllisenä ajanvietteenä

• Harrastamisen hyvänä puolena nähtiin edullisuus/ilmaisuus sekä 

mahdollisuus harrastaa iästä riippumatta 
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VASTAUKSIA

62

Muu palaute

Korona-ajan 

loistoaktiviteetti

Radoilla käy paljon 

porukkaa joka ei 

muuten harrastaisi 

mitään liikuntaa. 
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Laji on helppo aloittaa, mutta 
vaikea osata. Jos innostuu, niin 
lajissa riittää haastetta 
aloittamisen jälkeen pitkäksi 
aikaa.



Frisbeegolf-
kysely 2021


