
KEMINMAAN KUNTA

D/520/00.02.00/2019

Valtuustoaloite nro 23/2019 Frisbeegolfradat Lautiosaareen ja Jokisuulle / Auli Tasala
ym.

KH § 427/15.10.2019
Auli Tasala ym. jättivät valtuuston kokouksessa 19.9.2019 seuraavan valtuus-
toaloitteen:

Frisbeegolf on kasvava harrastuslaji. Keminmaassa on Kallinkankaalla 9-väy-
läinen rata, joka on melko vaativa.

Esitämme, että Lautiosaareen esim. Pölhön koulun alueelle/pururadan ympä-
ristöön rakennetaan 9-väyläinen rata, jota myöskin lapset kykenevät käyttä-
mään. Myöskin Jokisuulle rakennettaisiin 9-väyläinen rata, mikäli sopiva alue 
löytyy.

Frisbeegolf on kiva ulkoilulaji, joka vie lapset ja nuoretkin luontoon ja edistää 
heidän liikkumista. Kustannusarvio on n. 10.000 euroa/rata. 20.000 euroa siis 
varattaisiin 2020 talousarvioon ja toteutus toukokuussa 2020.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn teknisen lautakunnan tehtäväk-
si.

Kunnanhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin. 
- - - - -

TEK § 193/17.12.2019
Keminmaan kunta omistaa Pölhön koulun alueen kiinteistön 241-406-0027-
0039 PÖLHÖ ja sen eteläpuolella olevan kiinteistön 241-406-0027-0078 
KUNTAPÖLHÖLÄ. Kiinteistöjen alueella kulkee kunnan pururata ja muuta va-
paata tilaa kiinteistöillä ei suuremmin ole.

Jokisuun alueella kunnan omistuksessa on asemakaavan ulkopuolella yhte-
näistä maa-aluetta maankaatopaikan yhteydessä. Maa-alue on pääosin kos-
kematonta metsää. Asemakaava-alueella on kaavoitettuja rakentamattomia 
asuinalueita, joissa osin on jo kunnallistekniikka rakennettu. Kaava-alueen ra-
kentamattomalle alueelle fribee-radan rakentaminen ei ole järkevää, koska se 
tulisi siirtää pois tulevien asuinrakennusten tieltä.

Kustannusarviona on esitetty 10 000e per rata, joka kattaa heittopaikan ra-
kentamisen ja korin pystytyksen. Muuta radan rakentamiseen liittyviä kuluja ei 
ole sisällytetty. Koska kunnan omat resurssit eivät riitä ratojen/rata-alueiden 
toteuttamiseen, tulee rakentaminenkin ottaa investointiohjelman osaksi. 

Teknisen johtajan esitys:
Tekniset palvelut selvittää, onko Pölhön koulun alueella riittävästi tilaa radan 
rakentamiselle ja tekee alustavan suunnitelman Jokisuulla maankaatopaikan 
ympäristöön. Ratasuunnitelmien tekeminen ja rakentaminen toteutetaan aikai-
sintaan 2021 investointiohjelmassa.

Teknisen lautakunnan päätös:
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Esitys hyväksyttiin.
- - - - -

KH § 15/14.01.2020
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ja saattaa 
asiassa tehdyt päätökset aloitteen tekijöiden ja valtuuston tiedoksi.

Kunnanhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin. 


