
1. Toteuttajan nimi 

• Lapuan Frisbeegolf Club ry 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

• Frisbeegolfrata Lapua Simpsiö, Hankenumero 11319 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

• Lapualle hankittavaa uutta frisbeegolfrataa alettiin ideoimaan Lapuan frisbeegolf club ry:n 

toimesta keväällä 2015. Hanke alkoi kesäkuussa 2015. Ensimmäiset heitot radalla pelattiin 

23.6.2016. Yleiseen käyttöön rata avattiin 30.6.2016 

 

4. Raportti 

5. Hankkeen Tavoitteet 

a. ylemmän tason tavoitteet , joiden osa hanke on 

• Rata on oma hankkeensa 

b. hankeen tavoitteet 

• Frisbeegolfradalla oli tarkoitus vastata kysyntään, jota pelin suuri suosio odottaa. Lapuan 

lähiympäristössä ei ollut yhtään 18-väyläistä frisbeegolfrataa. Monet paikalliset harrastajat 

kävivät pelaamassa peliä ajaen pitkiä matkoja ympäri pohjanmaata. 

6. Toteutus 

a. toimenpiteet 

• Kesäkuussa 2015 päätettiin perustaa Lapualle uusi rata. Lapualla ei ollut kunnollista rataa 

vaikka pelaajia oli paljon. Kiviristin kentällä oli muutamia maalikoreja mutta kentällä on 

kesäaikaan niin paljon muuta käyttöä että pelaaminen oli usein käytännössä mahdotonta. 

 

Radan sijoituspaikaksi valikoitui Simpsiön alue. Aluetta oli jo ennestään kehitetty 

virkistyspaikaksi. Frisbeegolfrata täydentää alueen käyttöä hienosti. Seura teki alueen 

maankäytöstä 20 vuoden vuokrasopimuksen Lapuan kaupungin kanssa. 

 

Radan suunnittelijaksi ja toimittajaksi valittiin tarjouskyselyn jälkeen Prodiscus Nokialta. 

Ensimmäiset ratasuunnittelut tehtiin juhannusviikonloppuna 2015. 

 

Frisbeegolflajille on tyypillistä että ratojen käyttö on kaikille ilmaista. Päätimme hakea 

radalle hankeavustusta, koska mielestämme tämä sopii hankerahoituksen toimintamalliin 

erinomaisesti. 

 

Seura päätti myidä yrityksille mainoksia väyläopasteisiin ja maalikoreihin. Näillä kerätyillä 

varoilla katetaan radan hankinnasta syntyneitä kuluja, sekä kunnossapidetään rataa 

tulevina vuosina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. aikataulu 

• Radan rakentamisen loppuunsaattaminen päätettiin tehdä vuoden 2016 aikana. Aikataulu 

oli seuraava: 

o Suunnittelu 06/2015 – 05/2016 

o Puunkaato metsäkoneella 09/2015 

o Puunkaato metsuri 09/2015 

o Heittoalustojen rakennus 05/2016 

o Väylien raivaus risuista 04/2016 – 08/2016 

o Maalikorien Kiinnitys 06/2016 

o Väyläopasteiden asennus 07/2016 

 

c. resurssit 

• Heti projektin alussa päätimme että työläimmät rakennusvaiheet hankitaan ostopalveluna. 

Puunkaato ja heittoalustojen rakentaminen tarjouskyseltiin ja tämän jälkeen tehtiin 

hankinnat. 

Lapuan frisbeegolf Club ry:ssä on jäseniä tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Radan 

rakennusvaiheessa aktiivisia kökkäläisiä oli 10-15 henkilöä. Näin suuri määrä innokkaita 

aktiiveja mahdollisti radan rakentamisen. Työmäärä oli valtava, koska väyliä tarvitsi 

rakentaa 18 kappaletta ja jokaisen väylä keskipituus on yli 100 metriä. 

 

d. toteutuksen organisaatio 

• Toteutusorganisaatio oli pääpiirteittäin: 

o Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hoitanut kyselyitä ja ollut yhteydessä 

elyyn/aisapariin ja kaupunkiin 

o Seuran rahastonhoitaja on maksanut ja pitänyt kaikki syntyneet kulut ja laskut 

järjestyksessä. Välittänyt dokumentit kirjanpitäjälle 

o Seuran sihteeri on laatinut pöytäkirjat kokouksista 

o Kirjanpitäjä 

 

e. kustannukset ja rahoitus 

• Seura myi mainoksia yrityksille kuten aiemmin mainittu. Yritysten tuki ja hankeraha on 

ainoat rahoitukset. Myönteisen hanketukipäätöksen jälkeen Lapuan kaupunki myönsi 

seurallemme lainan joka mahdollisti radan rakentamisen. Laina erääntyy 

kokonaisuudessaan vuodenvaihteessa 2016/2017. 

Kustannusten seuranta on ollut helppoa koska kalliita päähankintoja ei ole ollut monta. 

Kaikista päähankinnoista kysyttiin kiinteähintaiset tarjoukset, jotan budjetin laatiminen ja 

sen seuraaminen on ollut helppoa ja suuria yllätyksiä ei ole tullut. 

Kustannuksista suurimmat ovat olleet: 

Puunkaato 

Radan suunnittelu ja maalikorien hankinta 

Heittoalustojen rakennus 

Puutavara heittoalustoihin 

 

 

 

 

 

 



f. raportointi ja seuranta 

• Raportointia ei projektin aikana ole ollut, koska kaikki asianosaiset ovat olleet niin tiiviisti 

projektissa mukana. Budjettia on seurattu sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa tarkasti. On 

tehty hankintoja vasta kun tilillä on ollut niin paljon rahaa että ollaan lasku voitu maksaa 

heti työn valmistuttua. 

 

g. toteutusoletukset ja riskit 

• Radan rakentamisessa oli huomattavasti enemmän työtä mitä olimme ajatelleet. Koska rata 

rakennettiin metsään niin puunkaatoa ja metsäpohjan raivaamista on ollut todella paljon 

enemmän mitä aluksi hahmottelimme. Tälläinen vastaava projekti tarvitsee ison ryhmän 

vapaaehtoisia että toteutus on mahdollinen. Joitain työvaiheita ei ole edes mahdollista 

hankkia ostopalveluna koska ne vaativat niin paljon suunnittelua paikanpäällä ja rataan 

tutustumista. 

 

7. Yhteistyökumppanit 

• Yhteistyökumppaneina meillä oli iso määrä yrityksiä. Valokuva tukeneista yrityksistä tulee 

myöhempänä tässä raportissa. 

8. Tulokset ja vaikutukset 

• Tarkoituksena oli rakentaa rata Lapualle kaikkien käyttöön ja edistää ihmisten hyvinvointia 

ja luonnossa liikkumista mukavan pelin merkeissä. Tässä mielestämme onnistuimme 

erinomaisesti. Käyttäjämääriä ei ole laskettu mutta kaikkina kesäiltoina radan 

valmistumisen jälkeen radan lähtöpaikalla on ollut autoja todella paljon. 

 

 

 

9. Allekirjoittajat ja päiväys 

 

4.12.2016 

Lapuan Frisbeegolf Club ry 

 

Puheenjohtaja Ville Maunumaa 

 

 

 

10. Valokuvia 

 

 

 

 

 



 

 

Ratakartta ja väyläopaste 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rataa tukeneet yritykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avajaisista 



 

 

Avajaisista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 


