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Kohde  
 

Kivikon frisbeegolfrata sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa ja ulottuu Kivi-
kon liikuntapuiston, Kivikonpuiston ja Paukkulanpuiston asemakaava-alueille. Puis-
tosuunnitelma koskee frisbeegolfradan kunnostamista. Suunnittelualueen laajuus 
on noin 24,7 hehtaaria. Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat nro 11670 
vuodelta 2007, nro 10811 vuodelta 2000 ja nro 10860 vuodelta 2002. 

 
Lähtökohdat 
 

Frisbeegolfradan Paukkulanpuiston ja Kivikonpuiston alueelle sijoittuvat väylät ovat 
pääasiassa avointa puistonurmea sekä niittyä. Kivikon liikuntapuiston puoleiset väy-
lät sijaitsevat pääosin luonnonmukaisessa metsä- ja kalliomaastossa. 

 
Alueella on sekä historiallisia että luontoarvoja. Suunnittelualueen halki kulkee en-
simmäisen maailmansodan aikainen tykkitie, joka on asemakaavassa suojeltu. Alu-
een luoteisosan metsäalueella on muinaisjäännöksiksi luokiteltuja linnoituslaitteiden 
jäänteitä. Suunnittelualueen itäpuolella on arvokas geologinen kohde, hiidenkirnu-
ryhmä. Suunnittelualueen koillisosan metsistä löytyy lukuisia arvokkaita kääpäkoh-
teita. Alueen pohjois- ja eteläosat on luokiteltu arvokkaaksi lintukohteeksi. 

 
Suunnitelman tavoitteena on peruskorjata frisbeegolf-radan heittopaikat ja korialu-
eet sekä suojata heittoväyliä reunustavaa kasvillisuutta vaurioilta. Heittopaikkojen 
sijoittelua tarkistetaan niin, etteivät heittoväylät risteä puistokäytävien kanssa. Väy-
lien numerointia muutetaan, jotta radan käyttö olisi mahdollisimman luontevaa. Osa 
heittopaikoista, korialueista ja väylistä valaistaan. 

 
Suunnitelmassa varaudutaan pyöräilyn tavoiteverkkoon kuuluvan baanayhteyden 
rakentamiseen Kehä I:n suunnasta Paukkulanpuiston läpi pohjoiseen kohti Lahden 
moottoritietä. Baanan linjaus noudattaa pääosin nykyisien puistokäytävien linjausta, 
jolloin uusi yhteys istuu mahdollisimman hyvin maisemaan.  
 

 



Kaupunkiympäristön toimiala 2 (3) 
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne  Ma403-6.doc 

   
                                                             PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS         
                  LUONNOS 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti frisbeegolf-radan heittopaikkojen ja kori-
alueiden ympäristöön ja niillä pyritään maaston kulutuskestävyyden parantamiseen. 
Alueen niityt, luonnonnurmet sekä reunametsiköt säilytetään sellaisenaan. Puiston 
läpi virtaavan puron varsia hoidetaan säännöllisellä vesakon poistolla ja hoidon yh-
teydestä poistetaan myös vieraslajit. Heittoväylien laidoilta poistetaan frisbeen 
osumista vaurioituneita huonokuntoisia puita. Alueella säilytetään lahopuustoa. Ra-
tojen 1, 2, 3, 6, 13, 14 ja 18 puiden rungot suojataan, jotta frisbeen osumat eivät 
vaurioittaisi puita enempää. 
 
Puistokäytävät säilyvät sellaisinaan. Muutamille heittopaikoille rakennetaan kapeita 
kivituhkapintaisia polkuja kulkua ohjaamaan. Heittopaikkoja kunnostetaan siirtämäl-
lä betonilaattoja (heittopaikat 4 ja 5) sekä purkamalla ja rakentamalla täysin uudet 
heittopaikat (heittopaikat 6, 8, 13, 14 ja 15). Kahdeksalle väylälle lisätään myös uu-
si, haastavampi heittopaikka (radat 2 ja 12–18). Terassimaiset puurakenteiset heit-
topaikat puretaan ja tilalle rakennetaan komposiittirakenteiset. Heittopaikoille lisä-
tään uudet hiekkatekonurmet.  
 
Väylille 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 lisätään uudet haastavammat koripaikat, joita voidaan 
käyttää kilpailujen aikana. Väylän 13 kori poistetaan ja sen tilalle uudelle sijainnille 
rakennetaan uusi kori. Nykyisten ja uusien korien alle asennetaan hiekkatekonur-
mipäällysteet, joiden halkaisija on kuusi metriä. Väylien 3, 5, 10, 13, 14 ja 15 korien 
alle asennetaan haketta. 
 
Väylien 5, 15 ja 16 heittolinjoilla olevien puiden juuret peitetään hakkeella. Väylän 3 
korin ympärillä olevien puiden juuret peitetään hakkeella. 
 
Frisbeegolf-seuran kontti siirretään väylän 1 läheisyyteen ja sen viereen asenne-
taan pyörätelineet. 
 
Väylällä 2 oleva puron ylityspaikka kunnostetaan. 
 
Alueen infokyltit uusitaan. Puistokäytävien varsille lisätään penkkejä ja roska-
astioita. 
 
Entistä snowpark-aluetta varten rakennettu panssariverkkoaita frisbeegolf-radan 
pohjoisosassa poistetaan. 
 
 

Valaistus 
 

Frisbeegolf-radan väylät 1-7, 12, 17 ja 18 valaistaan. Väylien valaisimet varustetaan 
heittopaikan läheisyyteen sijoitettavin liiketunnistimin ja ohjelmoidaan siten, että va-
laistus on päällä vain silloin, kun kyseisellä väylällä on heittäjiä. Frisbeegolf-radan 
valaistus ohjelmoidaan kokonaan pois päältä yön ajaksi. Frisbeegolf-radan valai-
suun käytetään 12 metrin puupylväisiin sijoitettavia ledivalaisimia. Mahdollisen heli-
kopterikentän lähestymissektorilla käytetään matalampia pylväitä. 
 

Tasaus ja kuivatus 
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Alueen tasaus- ja kuivatusperiaatteet säilyvät nykyisellään. Pintavesien ohjausta 
parannetaan muutamien yksittäisten heittopaikkojen läheisyydessä liikkumisesta ja 
maaston vetisyydestä aiheutuvan liejuuntumisen vähentämiseksi. 
 

Esteettömyys 
 

Paukkulanpuiston, Kivikon liikuntapuiston ja Kivikonpuiston käytävät täyttävät es-
teettömyyden perustason vaatimukset mutta frisbeegolf-radan heittopaikat ja väy-
lien väliset siirtymät eivät ole esteettömiä. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kivikon frisbeegolf-rata kuuluu hoitoluokkiin A2, A3, B1, B2, B3, C1 ja C5. 

 


