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§ 358
Valtuutettu Terhi Mäen aloite skeittirampin suunnittelemiseksi Myl-
lypuroon

HEL 2017-002534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäki Terhi ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Mäki ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy mahdollisimman pian suunnittelemaan skeittiramp-
pia Myllypuron liikuntapuistoon ja että myllypurolaiset nuoret otetaan 
mukaan suunnitteluun.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan antamaan 
lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupungilla toimii skeittipaikkatyöryhmä, joka on epävirallinen poikki-
hallinnollinen työryhmä ja joka koordinoi kaupungilla skeittiasioita. Työ-
ryhmä on teettänyt skeittiohjelman, joka päivitetään noin neljän vuoden 
välein. Suunnitelma päivitettiin viimeksi vuonna 2015 ja ohjelma ulottuu 
vuodelle 2019.
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Skeittiohjelman päivityksen yhteydessä tehtiin KerroKartalla-kysely, 
jossa palvelun käyttäjät esittivät Itä-Helsinkiin merkittävimmäksi kehittä-
mistarpeeksi Kelkkapuiston skeittipaikan. Skeittipaikka on vastaajien 
mukaan sijainniltaan ja tavoitettavuudeltaan erinomainen. Myllypurosta 
pääsee turvallisesti kevyen liikenteen väyliä pitkin Kelkkapuistoon.

Ohjelman mukaan Kontulan Kelkkapuistossa sijaitseva skeittipaikka tul-
laan peruskorjaamaan ja laajentamaan. Hankkeen suunnittelu on val-
mistumassa ja sen toteutus aloitetaan vuonna 2017. Tavoitteena on, 
että nykyinen skeittipaikka laajenee suureksi, kansainväliset kilpailuolo-
suhteet täyttäväksi skeittipuistoksi.

Skeittiohjelman päivittämisen valmistelu aloitetaan vuonna 2018. Päivi-
tyksessä arvioidaan kaupunkitasoisesti olemassa olevat skeittaamisen 
edellytykset sekä tulevat verkoston kehittämistarpeet vuorovaikuttei-
sesti palvelun käyttäjien kanssa. Tässä yhteydessä tullaan arvioimaan 
myös Myllypuron alueen tilanne.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäki Terhi ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 825

HEL 2017-002534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 24.8.2017

HEL 2017-002534 T 00 00 03

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon valtuutettu Terhi Mäen ja 19 muun valtuutetun 
aloitteeseen skeittirampin suunnittelemiseksi Myllypuron liikuntapuis-
toon: 

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- sekä nuorisopalvelu-
kokonaisuudet. 

Kaupunkiympäristön toimiala järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria 
palvelevia eri kokoisia ja kohderyhmän mukaan palvelutasoltaan vaih-
televia skeittipaikkoja. Liikunnan palvelukokonaisuuden ylläpitämät 
skeittipaikat sijaitsevat liikuntapuistoissa tai niitten läheisyydessä. Myl-
lypuron liikuntapuistoa hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikun-
nan palvelukokonaisuus. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan budjettiin ei 
ole varattu määrärahaa skeittirampin suunnittelulle. 

Kaupungilla toimii skeittipaikkatyöryhmä. Skeittipaikkatyöryhmä on epä-
virallinen poikkihallinnollinen työryhmä joka koordinoi kaupungilla skeit-
tiasioita. Työryhmä on teettänyt skeittiohjelman, joka päivitetään noin 4 
vuoden välein. Suunnitelma päivitettiin viimeksi vuonna 2015 ja ohjel-
ma ulottuu vuodelle 2019.

Skeittiohjelman päivityksen yhteydessä tehdyssä KerroKartalla-kyse-
lyssä palvelun käyttäjien Itä-Helsinkiin esittämäksi, alueellisesti merkit-
tävimmäksi kehittämistarpeeksi nousi kaupunkiympäristön toimialan 
hallinnoima Kelkkapuiston skeittipaikka. Skeittipaikka on vastaajien mu-
kaan sijainniltaan ja tavoitettavuudeltaan erinomainen. Myllypurosta 
pääsee turvallisesti kevyen liikenteen väyliä pitkin Kelkkapuistoon, hyö-
dyntäen Kehä I:n yli tai ali kulkevia kevyen liikenteen väyliä.

Ohjelman mukaan Kontulan Kelkkapuistossa sijaitseva skeittipaikka tul-
laan peruskorjaamaan ja laajentamaan. Hankkeen suunnittelu on val-
mistumassa ja sen toteutus aloitetaan vuonna 2017. Tavoite on, että 
nykyinen skeittipaikka laajenee suureksi, kansainväliset kilpailupuitteet 
täyttäväksi skeittipuistoksi. 
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Skeittiohjelman päivittämisen valmistelu aloitetaan vuoden 2018 aika-
na. Päivityksessä arvioidaan kaupunkitasoisesti olemassa olevat skeit-
taamisen edellytykset sekä tulevat verkoston kehittämistarpeet vuoro-
vaikutteisesti palvelun käyttäjien kanssa. Tässä yhteydessä tullaan ar-
vioimaan myös Myllypuron alueen tilanne.

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi


