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1. Linjauksen nimi: SKEITTIPAIKAT

2. Valmistelijan nimi ja yhteystiedot
Nina Mouhu, arkkitehtuuriosasto
yhteistyössä Helsingin kaupungin skeittipaikkatyöryhmä

3. Hyväksyjätaho ja päivämäärä
Yleisten töiden lautakunta

4. Linjauksen tiivistelmä
Rakennusvirasto tarjoaa turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -taitoisille
skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä skeittaajien kannalta
mahdollisimman monipuolista ja helposti saavutettavissa olevaa
skeittipaikkaverkostoa.

5. Skeittipaikkatyöryhmä ja skeittiohjelma
Skeittipaikkatyöryhmä on skeittipalveluja tuottavien rakennusviraston,
liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen sekä meluasioista ja
tuoteturvallisuuden valvonnasta vastaavan ympäristökeskuksen ja maan-
käytönsuunnittelusta vastaavan kaupunkisuunnitteluviraston muodostama
työryhmä, jonka toimintaan osallistuu edellä mainittujen lisäksi kiinteistöviraston
tilakeskus nuorisoasiankeskuksen tilahankkeiden rakennuttajana.

Skeittipaikkatyöryhmä tekee yhteistyötä myös skeittaamisen lajiliiton Suomen
Rullalautaliitto ry:n ja yleisillä alueilla skeittipalveluja tuottavien yksityisten
tahojen kanssa. Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä
koordinoi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja
hoitoa.

Skeittipalvelun keskeisenä työkaluna toimii Helsingin skeittiohjelma, jota
päivitetään 5 vuoden välein. Yksi skeittiohjelman työkalu on päivitetty ohjeellinen
rakentamisohjelma.

6. Linjaus
Skeittipalvelun järjestäminen on tarpeellinen, koska se edistää etenkin nuorten
kaupunkilaisten liikunta- ulkoilumahdollisuuksia. Laji on vakiintunut
liikuntamuoto, jota saatetaan harrastaa suorituspaikkojen puuttuessa
spontaanisti kaupunkiympäristöissä. Katutilaan spontaanisti suunnittelematta
syntyneet skeittipaikat saattavat aiheuttaa meluhaittaa ja vaaratilanteita niin
ympäristölle kuin skeittaajillekin. Tämän takia on tärkeää ylläpitää koko
kaupungin kattavaa skeittipaikkaverkostoa.
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Rakennusvirasto rakentaa ja ylläpitää skeittipaikkoja rakennusviraston
hallinnoimilla alueilla. Skeittipaikkoja käyttävät skeittaajien lisäksi yhtä
aktiivisesti scoottaajat, bmx- pyöräilijät ja rullaluistelijat.
Skeittipaikat tulee suunnitella ja rakentaa monialaisella asiantuntemuksella
korkeatasoisiksi ja turvallisiksi harrastuspaikoiksi.

Skeittipaikan rakenteet tulevat pääsääntöisesti olla kiinteitä ja täyttää EU:n
turvallisuusstandardit. Betoniset skeittiparkit ovat yleistyneet viime vuosina. Niitä
tulee ensisijaisesti suosia koska betonirakenteet luovat kestävät, turvalliset,
monipuoliset ja hiljaiset skeittiparkit.

Skeittipaikkapalveluiden tarjoajaa ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki
(920/2011). Lain mukaan vastuu palvelun turvallisuudesta kuuluu
palveluntarjoajalle. Hallintokunnan on huolehdittava skeittipaikan
turvallisuudesta säännöllisellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustarkastuksin.
Kulloinkin voimassa olevat turvallisuusohjeet ja –määräykset sekä katu- ja
puisto- osaston tuotekortit 1300 ja 2400 ohjaavat tarkastuksien laatua.

Rakennusvirasto voi poistaa tai muuttaa olemassa olevia skeittipaikkoja
esimerkiksi maankäytön muutoksista johtuen. Poistamisen täytyy olla perusteltua,
ja samalla selvitetään korvaavan skeittipaikan tarve ja perustamismahdollisuudet.

Rakennusvirastolla on oikeus purkaa yleisiltä alueilta irralliset ja yksittäiset
skeittaamiseen rakennetut rakennelmat eli obstaakkelit, mikäli ne ovat todettu
onnettomuusalttiiksi.

Skeittipaikoista aiheutuu impulssimaista melua. Meluhaittojen
ennaltaehkäisemiseksi suositellaan uusien skeittipaikkojen sijoittamisessa että
sovelletaan vähimmäisetäisyyttä, joka on 100 metriä asuinrakennuksesta.

Helsingin skeittiohjelman 2015 – 2019 tiivistelmä

Skeittipaikkojen hallinta ja liittymät muihin toimijoihin

Helsingin skeittiohjelmassa 2014-2019 (Helsingin kaupungin rakennusviraston
julkaisut 2015:xx) on määritelty koko kaupungin skeittiverkosto, uusi
rakentamisohjelma ja kehittämistarpeet. Rakennusvirasto vastaa 11
leikkipuistojen yhteydessä olevista pienimuotoisemmista lähiskeittipaikoista sekä
kooltaan vähän suuremmista paikallisista skeittipuistoista.
Liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus hallinoi myös skeittipaikkoja. Näiden
kahden vastuulla ovat pääsääntöisesti suuret skeittipuistot.
Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koordinoi koko
kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja hoitoa.

Rakennusviraston tuottamia ja ylläpitämiä skeittipaikkoja:
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Helsingissä tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää koko kaupungin kattavaa
skeittipaikkaverkostoa. Tällä hetkellä kaupungissa on 21 skeittipaikkaa, joista
rakennusvirasto hallinnoi 11 paikkaa.
Skeittipaikat on jaoteltu kolmeen luokkaan houkuttelevuuden, koon, laadun ja
sijainnin perusteella. Skeittipaikkojen vaikutusalueet vaihtelevat 0,7 – 3
kilometrin välillä. Skeittipaikkojen koko ja määrä voi muuttua. Verkostotarkastelu
tehdään viiden vuoden välein.

A Lähiskeittipaikka
Lähiskeittipaikat ovat lähialueen asukkaita palvelevia pienimuotoisia
harrastuspaikkoja, joihin harrastajat, tavallisesti lapset, tulevat pääasiassa
lähietäisyydeltä. Lähiskeittipaikat sijaitsevat usein leikkipuiston yhteydessä.
Vaikutusalueen säde on 0,75 kilometriä.

Normaali varustus:
- opastaulu jossa paikan nimi, osoite ja ylläpitäjä yhteystietoineen.
- roskasäiliöitä
- erikoisvalaistus (jollei puiston ulkovalaistus ole riittävä)
- betoniparkki tai yhdistelmä betoni/asfaltti

Alueen ylläpito:
- hoitoluokan mukainen alueen ylläpito
- kalusteiden ja varusteiden kunnossapito
- tarvittavat turvallisuustarkistukset sekä omavalvonta

B Paikallinen skeittipuisto
Paikalliset skeittipuistot palvelevat kokonaisia kaupunginosia.
Ne ovat lähiskeittipaikkoja monipuolisempia ja usein myös haastavampia
parkkeja. Vaikutusalueen säde on noin 1,5 kilometriä.

Normaali varustus:
- opastaulu jossa paikan nimi, osoite ja ylläpitäjä yhteystietoineen.
- roskasäiliöitä
- erikoisvalaistus (oma valaistussuunnitelma)
- betoniparkki tai yhdistelmä betoni/asfaltti

Alueen ylläpito:
- hoitoluokan mukainen alueen ylläpito
- kalusteiden ja varusteiden kunnossapito
- tarvittavat turvallisuustarkistukset sekä omavalvonta

C Suuri skeittipuisto
Suuret skeittipuistot kiinnostavat harrastajia koko Helsingin kaupungin alueella,
mutta pääasiassa harrastajat tulevat lähialueelta. Suuria skeittipuistoja
Helsingissä on tällä hetkellä neljä kappaletta ja niitä hallinoi liikuntavirasto ja
nuorisoasiainkeskus. Vaikutusalueen säde on vähintään 3 kilometriä.

Normaali varustus:
- opastaulu jossa paikan nimi, osoite ja ylläpitäjä yhteystietoineen
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- roskasäiliöitä
- erikoisvalaistus (oma valaistussuunnitelma)
- betoniparkki tai yhdistelmä betoni/asfaltti

Alueen ylläpito:
- hoitoluokan mukainen alueen ylläpito
- kalusteiden ja varusteiden kunnossapito

tarvittavat turvallisuustarkistukset sekä omavalvonta

7. Linjauksen voimassaolo

Linjaus on voimassa toistaiseksi

Liitteet Helsingin skeittiohjelma 2015-2019


