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Lauttasaaren leijalautailijat on vuonna 2015 perustettu rekisteröity yhdistys, joka 
edustaa leijalautailua Helsingissä ja on Suomen ainoa pelkästään leijalautailun 
edistämiseen keskittyvä yhdistys. Leijalautailun harrastajia on Suomessa noin 
pari tuhatta. Laji on maailmalla yksi nopeimmin kasvavista vesiurheilulajeista. 
Suomessa lajin kattojärjestönä toimii Suomen Purjelautaliitto ry., joka edustaa 
purjelautailua ja SUP-lautailua. Purjelautaliitto on Suomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n lajijärjestö. 
 
Leijalautailu on Helsingissä ympärivuotinen harrastus. Kun meri jäätyy, 
harrastajat siirtyvät suksille ja lumilaudoille mm. Laajalahdelle. Kesäisin 
suosituimmat harrastuspaikat Helsingissä ovat Lauttasaari ja Kallahdenniemi 
Vuosaaressa. 
 
Käytännön nopeana toimenpiteenä Lauttasaaren leijalautailijat ry ehdottaa, että 
Lauttasaaren Kasinonrannalla vessat (Liite 1.) olisivat käytössä mahdollisimman 
pitkälle syksyyn, ja keväällä mahdollisimman pian jäiden lähdettyä. Tuulten osalta 
parhaat kauden sijoittuvat alkukevääseen ja syksyyn, siis uimakausien 
ulkopuolelle. 
 
Pidemmän aikavälin tavoitteena yhdistys ehdottaa, että suosituille uimarannoille 
järjestettäisiin paremmat pukuhuonetilat suihkuineen. Esimerkiksi Tanskan 
länsirannikolla pienetkin kunnat ovat järjestäneet muutamille suosituille 
surffirannoille huoltorakennuksia, joissa on vessojen lisäksi myös suihkut. 
Lämmitetyissä tiloissa olevista suihkuista saa myös lämmintä vettä pientä 
kolikkomaksua vastaan (Liite 2.). Lauttasaaren rannalle sopisi myös hyvin yleinen 
sauna. 
 
Kolmanneksi yhdistys ehdottaa, että sopivilta rannoilta varattaisiin tilaa 
tulevaisuuden mahdollisille kerhorakennuksille ja vast. myös uusille 



vesiurheilulajeille, joita leijalautailun ja sup-melonnan lisäksi ovat muun muassa 
wake ja leijulautailu/flyboarding. Erityisen paljon yhdistyksen jäsenissä on myös 
kaapeliwaken harrastajia. Tällä hetkellä ainoa harrastuspaikka kaapeliwakelle 
Helsingissä on Wakespotin kaapelirata Hietsun uimarannan vieressä. Seuraava 
lähin harrastuspaikka kaapeliwakelle on Espoossa. Lajien harrastajamäärät ovat 
kasvussa ja myös uusia tulevaisuuden vesiurheilulajeja, joita aiemmin ei olisi 
osattu edes kuvitella, syntyy koko ajan. Esim. Flyboard Air, electric foilboarding, 
dronesurfing ja erilaiset keinoaallot surffaukseen. Kerhotilojen säilytystilat 
harrastusvälineille mahdollistavat lajien harrastamisen myös kaupunkilaisille, joilla 
ei ole omaa autoa tai jotka muuten suosivat polkupyöräilyä ja julkista liikennettä. 
 
Helsinki on merellinen kaupunki ja erityisesti leijalautailuun Helsinki tarjoaa lähes 
ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet Etelä-Suomessa. Muut lähimmät suositut 
harrastuspaikat ovat Hangossa ja Porissa. Lauttasaaren rannalla voi tavata myös 
Helsingissä vierailevia leijalautailun harrastajia mm. Eestistä, Venäjältä sekä 
useista muista maista. 
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Videoita Helsingistä 
 

Leijalautailua Lauttasaaressa 
https://www.youtube.com/watch?v=8tea7fhRnsk 
Hietsu Wakespot https://www.youtube.com/watch?v=UUriF4XQkIw  
Keilaniemi kaapeli https://www.youtube.com/watch?v=ICtCBqZc-1M  
Flyboardingia Hietsussa https://www.youtube.com/watch?v=VJe2nzkOJVQ  
Artwave Surf https://www.youtube.com/watch?v=ydJIvDTOrEE  

 
Tulevaisuuden lajeja 
 

Kelly Slater Wave https://www.youtube.com/watch?v=6YFZwHr1xtc  
Flyboard Air https://www.youtube.com/watch?v=WQzLrvz4DKQ  
Electric foilboarding https://www.youtube.com/watch?v=xUPlh2XwI6A 
Dronesurfing https://www.youtube.com/watch?v=BuRf6r0LuL8  
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Summary in English 
 

Lauttasaari Kitesurfing Association (Larukite) is a registered association which 
represents kitesurfers in Helsinki. Established in 2015 it's the only association in 
Finland that focuses only on kitesports. There are about two thousand kitesurfers 
in Finland and globally it' s one of the fastest growing water sports. 
 
In Helsinki kiteboarding is a year-round sport. When the sea freezes people go 
snowkiting with skis and snowboards on the ice at Laajalahti etc. The two most 
popular summer spots in Helsinki are Lauttasaari and Kallahdenniemi at 
Vuosaari.  
 
As a practical step, the association suggests that Lauttasaari Kassari Beach 
should have their toilet facilities open as far as possible to the late autumn, and 
open in the spring as early as possible. The best winds in Helsinki are outside of 
the swimming season. 
 
For a longer-term goal, the association suggests that better beach facilities with 
showers should be arranged for popular beaches. For example, on the west 
coast of Denmark, even the smallest municipalities have arranged for some 
popular surfing spots service buildings that have showers. For a small payment 
the showers have also warm water. Also a common sauna would be suitable for 
the Kassari beach at Lauttasaari. 
 
Thirdly, the association proposes that space should be allocated also for facilities 
for new water sports such as wakeboarding and flyboarding. Many of the 
members of Larukite are also wakeboarders. Space should also be reserved for 
future water sports such as electric foilboarding, dronesurfing and artificial waves 
for surfing. Storage facilities near the beach are important for people who do not 
have their own car or prefer cycling and public transport. 
 
Helsinki is a city with many beaches and especially for kitesurfing Helsinki offers 
almost unique recreational opportunities in Southern Finland. Other nearby 
popular kite spots are in Hanko and Pori. The Lauttasaari beach is also popular 
for visiting kiteboarding enthusiasts from Estonia and Russia & several other 
countries. 
  



Liite 1. 
 

 
 
Leijalautailua Lauttasaaressa 
 

 
Kasinonrannan kahvila Lauttasaaressa, taustalla huoltorakennus, jossa vessat. 
Vessat ovat avoinna vain uimakaudella. Kahvilarakennuksessa on aiemmin ollut 
pukuhuonetilat. Nyt niitä ei ole edes uimakaudella. 
  



Liite 2. 
 

 
 
Huoltorakennus surffirannalla Rinkøbingin lahden rannalla. Rinkøbing on noin 
9000 asukkaan taajama Rinkøbing-Skjernin kunnassa Tanskan länsirannikolla.  
 
Rakennuksessa on 2 kpl yleisövessoja, jotka ovat aina avoinna. Toisessa 
vessassa on myös suihku, josta saa kolikoilla myös lämmintä vettä. 
Huoltorakennus palvelee kaikkia rannankäyttäjiä. 
 
Huoltorakennuksen vieressä on paikallisen surffiseuran kerhorakennus. 


