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Helsingin Rullalautailijat Ry:n kysely Brahenkentän skeittipuistosta. 

 

Alkusanat 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää asukkaiden mielipiteitä koskien Brahenkentän pohjoispuolella ollutta 

skeittipuistoa. 

 

Kyselyn otanta ja laajuus 

 

Helsingin Rullalautailijat ry jakoi 15-17.lokakuuta 330 asukaskyselyä suoraan postiluukkuihin puiston 

lähimmille asukkaille. Lisäksi 20 kyselyä jätettiin Brahen leikkipuistoon. 

Alueellisesti kysely keskitettiin puistoa lähimpiin taloihin Läntisellä Brahenkadulla sekä Porvoonkadulla.  

 

Osoitteet: 

Läntinen Brahenkatu 6-12 

Porvoonkatu 11A&B, 9A,  5-7B 

Sekä leikkipuiston asiakkaat lähialueelta. 

 

Vastausaikaa oli 30.11.2009 asti joko internetissä tai postitse. 

 

Tulos 

 

Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 88, joista 76 internetin kautta ja 12 postitse. Vastanneista positiivisia oli 

78 ja negatiivisia 10.  

Prosentteina: 

3% negatiivisia 

23% positiivisia 

74% neutraaleja(ei kantaa) 

 

 

Analyysi 

 

Negatiivisista kommenteista ainoastaan 6 oli jyrkästi skeittaamista vastaan. Neljän vastanneen mielestä 

klo22 jälkeinen skeittaus oli häiritsevää, mutta muuten skeittauksesta ei ole ollut häiriöksi. 

Samasta asiasta kommentoi myös muutama positiivisen palautteen antaja. Ehdotettiin sääntötaulua, jossa 

kerrottaisiin puiston säännöt ja aikataulut. 



 

Huomattavaa oli, että saman talon asukkailla oli kovin eriäviä mielipiteitä metelistä. Niistä Läntisen 

Brahenkadun 6-8 asukkaista, joilla on parvekkeet puistoon päin, osa kertoi ettei meteliä kuulunut ja osalla 

taas meteli kuului televisiosta tulevan äänenkin läpi. 

 

Netissä vastanneista noin 5% oli negatiivisia, kirjeitse vastanneista 33%. Tästä voidaan tulkita negatiivisen 

palautteen tulleen lähinnä vanhemmilta ihmisiltä. 

 

Moni otti kantaa siihen kuinka kokevat puiston turvallisemmaksi kun siellä on skeittareita eikä sitä asuta 

huumeiden käyttäjät ja alkoholistit. Näin oli käynyt aikaisempina vuosina kun puistossa ei ollut skeittaajia. 

 

Poimintoja vastauksista: 

 

”En ole ennen kohua ollut edes tietoinen kyseisestä puistosta, vaikka asun ilmeisesti aivan vieressä” 

 

”Kun parkki ensimmäisen kerran purettiin huumeidenkäyttäjät valtasivat puiston. Kun parkki rakennettiin 

uudelleen skeittarit hävittivät juopot ja huumeidenkäyttäjät puiston alueelta. Viereiseltä tieltä kuuluu 

paljon enemmän melua kuin puistosta ja skeittarit lopettivat yleensä ajoissa skeittaamisen. Kuka muuttaa 

Helsingin kallioon, jollei tykkää kaupungin eloisasta "melusta", sillä sitä kalliossa nimenomaan on, varsinkin 

viikonloppuisin. Yksi kompromissi olisi myös sopia kellonaika, jolloin skeittaaminen pitäisi lopettaa. Silloin ei 

ainakaan tulisi mitään hälinää keskellä yötä, sillä vain keskellä yötä ääni kuuluisi sisälle, kun liikenne on 

rauhoittunut ja joku koittaa nukkua ikkuna auki.” 

 

”I AM CRYING A FUCKING RIVER !” 

 

”Iltaisin ja öisin kotiinlähtö lauta kainalossa. 

Ääni joka lähtee laudasta joka kolahtaa asfalttiin ikkunan alla herättäisi vainajatkin. 

Muutoin skeittaus ei häirinnyt; päinvastoin on mukavaa että puistossa harrastetaan tervehenkistä 

toimintaa. Pitää myös loitomalla ryyppyporukoita.” 

 

“Ikävä tyrmätä ajatus skeittipuistosta, mutta ikää ja kokemusta elämästä on tullut jo sen verran että 

nuoret+skeittilauta+puisto=melua, järjestyshäiriöitä ja töhryjä. Ei kiitos.” 

 

“Skeittaus wammaparkissa piristi päivää monesti ohi kulkiessa. Kivaa katottavaa, toivottavasti rakennetaan 

uudestaan. En ymmärrä miten juuri skeittaus muka häiritsisi, kyllähän kentällä harrastetaan muutakin. 

Toivottavasti wammaparkki nousee entistä ehompana ja kaupungin tukemana.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


