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Nuorisovaltuusto esittää, että Joensuun keskustan alueelle rakennettaisiin uusi 9väyläinen frisbeegolfrata. Nuorisovaltuusto painottaa, että kyseessä on siis ajatus
kokonaan uudesta frisbeegolfradasta, ei nykyisin käytössä olevien ratojen
korvaajasta.
Vastaus aloitteeseen:
Joensuun keskusta-alueella sijaitsee neljä frisbeegolfrataa: Karsikko, Kirkkopuisto,
Utra ja Lykynlampi. Maaseutualuella ratoja on viisi: Niittylahti, Hammaslahti,
Tuupovaara, Uimaharju ja Eno. Enon rata on ainoa, joka ei ole kaupungin
hallinnoima.
Kaikki Joensuun radat on suunniteltu yhteistyössä Joen Liitokiekko Ry:n kanssa.
Niittylahden radan toteutuksessa on ollut mukana myös paikallinen kyläyhdistys.
Myös ratojen rakentaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä investoinnit on
toteutettu yhteistyössä seuran kanssa.
Joensuun ensimmäinen rata valmistui entisen Pyhäselän kunnan alueelle
Hammaslahteen 1999. Sen jälkeen valmistui Kirkkopuiston rata 2008, Karsikko
2010 ja Utra 2012. Ratojen historia on vielä melko lyhyt, mutta viimeisen
kymmenen vuoden aikana on harrastajien määrät kasvaneet valtavasti. Lajin
aloittamisen kynnys on matala. Ratojen käyttö on maksutonta ja harrastamisen
aloittamisen voi aloittaa vaikka vain yhdellä tai muutamalla kiekolla, joiden hinnat
halvimmillaan ovat vain muutaman euron kappale.
Viimeisten vuosien aikana lajin suosio maaailmalla on kasvanut nopeasti ja se on
tuonut lajin pariin myös ammattilaiset ja rahapalkinnot. Tämä kehitystrendi
aiheuttaa myös useita lisävaateita harrastamisen olosuhteille. Kasvavat
harrastajamäärät ja monentasoiset harrastajat ovat tuoneet mukanaan paljon
uusia vaateita radoille ja lisäksi myös ei toivottuja lieveilmiöitä, joita oli mahdotonta
ennustaa, kun ratoja noin kymmenen vuotta sitten alkoi valmistua.
Pääsääntöisesti ratojen ongelmat johtuvat ratojen kovasta käytöstä. Käytön
seurauksena luonnolle aiheutuu erilaisia ongelmia kuten puiden vaurioituminen ja
maapohjan kuluminen. Lisäksi suuret käyttäjämäärät tuovat mukanaan
roskaamisen ja kiekkojen heittämisestä johtuvia vaaratilanteita.
Näiden ongelmien seurauksena lähiliikuntatyöryhmässä on päädytty siirtämään
Karsikon rata toiseen paikkaan. Ensisijaisesti sijoitusta etsitään Karsikon alueelta.
Myös Kirkkopuiston radan kohdalla on suunnitteilla muutoksia.
Ennen kuin Karsikon rata siirretään ja Kirkkopuiston radan muutokset toteutetaan,
kaupunki selvittää keskusta-alueelta ratojen uudet mahdolliset sijoituspaikat.
Selvitys käynnistettiin yhteispalaverilla, johon osallistui lähiliikuntatyöryhmän
lisäksi nuorisovaltuuston edustaja. Joen Liitokiekko osallistuu
maastokatsemukseen ja antaa oman näkemyksensä ratojen uusista
sijoituspaikkavaihtoehdoista. Selvitys Karsikon radan siirtämisestä on tarkoitus
valmistua niin, että kesällä 2022 Karsikon rata voitaisiin siirtää. Tämän jälkeen
tarkastellaan nuorisovaltuuston ehdotusta kokonaan uuden tai uusien ratojen
toteutuksesta Joensuun keskusta-alueelle.
Selvityksen yhteydessä käyttöön otetaan malli, jossa huomioidaan ratojen
uudenlainen luokittelu. Lajin harrastajien piirissä on käytössä ratojen luokittelussa
käytettävä luokittelumalli. https://frisbeegolfradat.fi/luokitukset/tarkemmatfrisbeegolfratojen-luokat/
Tässä luokittelumallissa radat luokitellaan neljään erilliseen luokkaan (A, B, C, D).
Luokitus kertoo radan haastavuudesta mm. väylien määrästä ja niiden pituudesta.

Haastavin luokka on A, joka on tarkoitettu kilpailukäyttöön. Luokat C ja D ovat ns.
”aloittelijakäyttön ja koululaiskäyttöön” nimettyjä ratoja.
Joensuussa ei ratojen suunnittelussa ole aiemmin otettu huomioon tätä ratojen
luokittelua. Pääsääntöisesti ratoja on pyritty rakentamaan A luokan kriteereillä.
Keskusta-alueen rajalliset mahdollisuudet maankäytön näkökulmasta sekä
alueellisen palvelun- ja matalankynnyksen harrastamisen näkökulma huomioiden,
nyt tehtävässä kartoituksessa etisitään sijoituskohteita etenkin C ja D luokan
radoille.
Nuorisovaltuuston aloitteessa esille nostetaan Mehtimäen alue mahdollisena
uuden radan sijoituspaikkana. Lähiliikuntatyöryhmän yksimielinen kanta on, että
frisbeegolfradan toteutus Mehtimäen alueen välittömään läheisyyteen ei ole
mahdollista. Koska radan edellytykset täyttävää valmista maa-aluetta Mehtimäeltä
ei löydy, niin ainoaksi vaihtoehdoksi tulisi mittavat raivaustoimenpiteet. Tämä taas
ei ole mahdollista Mehtimäen alueen metsiköissä.
Valmistelija: liikuntajohtaja, lähiliikuntatyöryhmä
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
antaa edellä olevan vastauksen Nuorisovaltuuston aloitteeseen uudesta
frisbeegolfradasta Joensuuhun ja todeta, että aloite ei tässä vaiheessa anna
aihetta muihin toimenpiteisiin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

