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Bellanpuistoon rakentuu ainutlaatuinen citygolfkenttä 

Kuopion Siikarantaan Matkailukeskus Saanan naapuriin rakentuu jo tulevaksi kesäksi kaupungin 
uusin kesäkeidas Bellanpuisto, joka houkuttelee perheitä, ystävä- ja työporukoita viettämään aikaa 
yhdessä. Bellanpuistoon avataan juhannukseen mennessä Suomen oloissa ainutlaatuinen 
citygolfkenttä, joka eroaa perinteisistä minigolfkentistä monin tavoin.  Erityiseksi kentän tekee mm. 
se, että sen esikuvana ovat maailman legendaarisimmat golfväylät. 

      

Bellanpuisto täydentää Siikarannan palveluita  

Siikaranta on kehittynyt nopealla tahdilla Kuopion johtavaksi liikunta- ja vapaa-ajanpalveluiden 
keskittymäksi. Bellanpuisto täydentää Siikarannan palveluita erinomaisesti. Siikaranta saa 
Bellanpuiston myötä viihtyisän ulkoalueen uusine aktiviteetteineen, kun keväällä 2020 tontille 
valmistuu lisäksi kaksi padelkenttää. Padel on uusi laji Kuopiossa, mutta yksi maailman nopeimmin 
kasvavia mailapelejä. Nelinpelinä pelattava padel on yhdistelmä tennistä ja squashia.   

“Bellanpuisto täydentää Bellanrannan lukuisia muita liikuntapaikkoja ja tarjoaa liikunnan iloa ja 
yhteistä tekemistä kaikenikäisille. Bellanpuisto ja Kuopion Saana tulevat tekemään vahvasti 
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Näiden monipuolisten aktiviteettien uskotaan 
houkuttelevan paikallisten asukkaiden lisäksi myös yritysvieraita ja matkailijoita”, kertoo   liikuntaan 
ja hyvinvointiin keskittyvän Bellanrannan käynnistäjä Raimo Sonninen. 

 

Citygolf on uudenlainen tapa pelata minigolfia 

Citygolfkenttä eroaa sekä visuaalisesti että rakennustavaltaan perinteisistä huopa- ja 
eterniittikentistä. Citygolfkentän pintamateriaalina on tekonurmi ja väylien kallistukset sekä muotoilu 
takaavat viihdyttävän pelikokemuksen. Bellanpuiston ratojen pohjat muotoillaan maa-aineksesta ja 
kenttäaluetta koristavat kivet ja istutukset. Kenttäalueesta halutaan puistomainen kokonaisuus, 
jossa viihtyvät kaikki nuoresta vanhaan.  

“Citygolf on laji, joka sopii kaikille ja kaikenikäisille. Pelin oppivat nopeasti hekin, jotka eivät ole 
aiemmin pelanneet minigolfia. Säännöt ovat yksinkertaiset ja puolessatoista tunnissa kaikki 
kokevat onnistumisen iloa. Uskomme citygolfista tulevan uusi vapaa-ajanviettotapa Kuopioon”, 
kuvailee Bellanpuiston toimitusjohtaja Antti Pakkala.  
 
Bellanpuiston rata on 18-reikäinen aivan kuten aidossa golfissa.  Radan erikoisuus on, että 
muotoiluun on haettu inspiraatiota maailman tunnetuimpien golfkenttien legendaarisimmista 
väylistä. 

“Kentät ovat saaneet innoituksensa maailman upeimmista golfkentistä ja väylät on nimetty tämän 
mukaisesti. Bellanpuistossa pääsee fiilistelemään mm. Skotlannin yhtä maailman kuuluisimmasta 
väylistä nimeltään Postage Stamp sekä USA:n Pebble Beachin viimeistä väylää nro 18. Maailman 



huippuväylien lisäksi mukaan on mahdutettu väylät myös Tahko Golfin ja TarinaGolfin upeilta 
kentiltä”, kertoo Pakkala. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että kentästä tulee valaistu. Näin ollen myös loppukesän 
lämpimät illat tulevat olemaan hyvää aikaa pelata kentällä. Citygolfkenttä on auki kesä-elokuussa 
joka päivä klo 10-22 ja syyskuussa arki-iltoina sekä perjantaista sunnuntaihin. 

Bellanpuiston kentän on suunnitellut ja sen rakentamisesta vastaa City Golf Europe, joka on yksi 
Euroopan johtavista toimittajista. City Golf Europe on rakentanut yli 250 adventure- ja ratagolf -
kenttää. 
      
Citygolfin lisäksi alueelle tulee kioskikahvila, 50-paikkainen rantaterassi ja pieni kesämyymälä.  
Tänä kesänä ennen padelkenttien perustusten tekoa padelille varattu alue tulee olemaan 
aurinkotuoleilla varustettu oleskelualue. 

 

Upean sijainnin Bellanpuisto houkuttelee myös veneilijöitä 

Bellanpuistoon on helppo tulla, sillä se sijaitsee keskeisellä paikalla Kuopion keskustan ja 
Saaristokaupungin välissä. Julkisella liikenteellä alueelle pääsee erittäin hyvin, sillä Saaristokatua 
pitkin liikennöi kolme bussilinjaa.  

Bellanpuisto on helposti saavutettavissa myös vesitse. Naapurissa sijaitsevan Matkailukeskus 
Saanan rantaan tulee iso vierasvenelaituri. Bellanpuiston innoittajana ovatkin olleet tunnetut 
vierasvenesatamat kuten Maarianhamina ja Ruotsin Grisslehamn, joissa citygolfin tyyppinen 
minigolf on erittäin suosittu aktiviteetti satamavierailujen aikana. Lisäksi Kuopion 
Matkustajasatamasta liikennöidään Saanan rantaan kesällä lähes päivittäin. 

      

      

Faktaboksi 1 

Bellanpuisto Oy:n osakkaina ovat Raimo Sonninen yhdessä Antti ja Jaana Pakkalan kanssa. 
Bellanpuisto on kokonaisuutena puolen miljoonan euron investointi ja valmistuu lopullisesti 
keväällä 2020, kun alueelle rakennetaan kaksi padelkenttää. Samoin keväällä 2020 viimeistellään 
lopulliset kahvila- ja myymälärakennukset ensimmäisen kesän kokemusten pohjalta. 

Faktaboksi 2 

Bellanpuiston citygolfkenttä on Minigolf Open Standard -kategoriaan (MOS) kuuluva ratatyyppi, 
joka on kansainvälisen liiton, WMF:n, hyväksymä ratatyyppi. Tämä standardi on kehitetty 
pääsääntöisesti ns. seikkailuradoille, joilla pelataan mm. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. MOS 
kattaa käytännössä myös kaikki muutkin radat, jotka eivät kuulu huopa-, eterniitti tai 
betoniratatyyppiin. MOS radoilla järjestetään vuosittain British Open, US Masters, US Open sekä 
iso joukko muita kilpailuja, joissa voittopotti voi nousta jopa 100 000:aan dollariin. 
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