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§ 160
Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtpar-
ker

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden följer upp skejtparkernas skick bättre än i nuläget, genomför 
systematiskt de iståndsättningar som behövs och konsulterar parker-
nas användare när iståndsättningar planeras.

Staden strävar efter att erbjuda skejtare oavsett ålder och kunskapsni-
vå trygga, hållbara och så mångsidiga skejtplatser som möjligt. Anting-
en underhållsenheten vid stadsmiljösektorn eller friluftstjänsterna vid 
kultur- och fritidssektorn ansvarar för Helsingfors ca 20 skejtplatser. 
Även ungdomstjänsterna ansvarar för några objekt. En tväradministra-
tiv arbetsgrupp (skeittipaikkatyöryhmä) koordinerar planeringen, byg-
gandet, användningen och underhållet av skejtplatser i hela staden.

När en ny skejtplats står klar genomförs en första kontroll för att säker-
ställa att de krav som gäller säkerheten uppfylls. Eventuella brister åt-
gärdas innan området kan tas i bruk. Efter att platsen tagits i bruk tar 
staden hand om skejtplatsens säkerhet genom regelbundet underhåll 
och säkerhetskontroller enligt behov. En mer omfattande granskning 
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genomförs vid alla skejtplatser varje år. De brister som upptäcks åtgär-
das så fort och i så omfattande utsträckning som möjligt.

Stadsmiljönämnden bedömer i sitt utlåtande att säkerhetsgranskningar 
har genomförts på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns utmaningar 
i det systematiska genomförandet av behövliga iståndsättningsåtgärder 
på grund av brist på sakkunnig personal och anslag.

Helsingfors skejtprogram uppdateras för tillfället. Med programmet sä-
kerställs skejtplatsernas säkerhet och användbarhet samt överens-
kommes hur förhållandena utvecklas under de kommande åren. En 
omfattande grupp bestående av stadens experter och utövare av gre-
nen deltar i att utarbeta programmet och i arbetet beaktas även de 
iståndsättningsbehov som framkommit i respons och användarunder-
sökningar. Avsikten är att programmet föreläggs både kultur- och fri-
tidsnämnden och stadsmiljönämnden under det innevarande året.

I samband med att skejtprogrammet utarbetas är det motiverat att be-
döma hur staden kan säkerställa koordineringen av skejtsplatsernas 
underhåll samt hur renoveringsåtgärderna göras till en del av de nor-
mala processerna. Vid planering av underhållsåtgärder samarbetar 
staden redan med utövarföreningar. Iståndsättningar som kräver spe-
cialkompetens, såsom efterbehandling av betongytor, beställs som se-
parat arbete. Efterbehandlingen görs centraliserat i alla skejtplatser 
med betongytor under åren 2022–2023.

Stadsmiljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtanden 
i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 132

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 324

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 214

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että Helsingin kaupunki 
pyrkii tarjoamaan turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -
taitoisille skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä skeit-
taajien kannalta mahdollisimman monipuolisia ja kestäviä skeittipaikko-
ja. 
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Skeittauksen suosio on kasvanut ja se on erityisen tärkeä vapaa-ajan 
ja liikunnan muoto nuorten keskuudessa. Koronapandemia nosti 
skeittauksen suosiota kuten kaikkien puisto- ja viheralueiden käyttöä. 
Helsingissä on tällä hetkellä noin 20 skeittipaikkaa, joiden kunnossapi-
dosta vastaavat hallintorajoista riippuen kaupunkiympäristön toimialan 
kunnossapitoyksikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoliikuntapal-
velut sekä muutamassa kohteessa nuorisopalvelu. 

Kaupungin ylläpitovastuulla olevien skeittipaikkojen rakenteiden ja va-
rusteiden tulee täyttää EU:n skeittipaikkastandardit. Lisäksi yleisiä alu-
eita koskee laki kuluttajaturvallisuudesta. 

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koordi-
noi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä 
ja kunnossapitoa. Helsingin skeittiohjelmaa päivitetään parhaillaan. 

Lausunnossa esitetään, että skeittipuistojen turvallisuuden varmistami-
seksi kehitetään järjestelmä tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoi-
menpiteiden systemaattinen kunnossapito. Huoltotoimenpiteiden to-
teuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harrasta-
jayhdistysten kanssa.

Nykytilanne

Skeittipaikkojen suunnitteluratkaisuissa noudatetaan Suomen standar-
disoimisliiton standardia SFS-EN 14974 + A1 ”Rullalautailualueet. Tur-
vallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”. Standardi on päivitetty vii-
meksi vuonna 2019.

Skeittipaikkapalveluiden tarjoajaa ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki 
(920/2011). Lain mukaan vastuu palvelun turvallisuudesta kuuluu pal-
veluntarjoajalle.

Uuden skeittipaikan valmistuessa suoritetaan käyttöönottotarkastus, 
jossa varmistetaan turvallisuuteen liittyvien vaatimuksien täyttyminen. 
Mahdolliset puutteet korjataan ennen alueen luovutusta käyttöön.

Käyttöönoton jälkeen hallintokunnan on huolehdittava skeittipaikan tur-
vallisuudesta säännöllisellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustar-
kastuksilla. Voimassa olevat turvallisuusohjeet ja -määräykset ohjaavat 
tarkastuksien laatua. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan skeittipaikkojen 
tulee sisältyä palvelun tarjoajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan.

Skeittipaikkojen säännöllinen ylläpito ja turvallisuustarkastukset kuulu-
vat alueurakkaan. Työn suorittavalta urakoitsijoilta vaaditaan kohde-
kohtaiset turvallisuussuunnitelmat, joita noudatetaan ylläpidossa. Tur-
vallisuusasiakirjassa määritellään kohteessa noin 6-8 kertaa vuodessa 



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 5 (7)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
01.06.2022

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

tehtävät tarkastustoimenpiteet. Tämän lisäksi skeittipaikoilla tehdään 
vuosittain laajempi toimintatarkastus, jonka suorittaa tällä hetkellä 
Helsingin kaupungille Stara.

Tarkastusasiakirjoissa todetut puutteet pyritään korjaamaan mahdolli-
simman nopeasti ja kattavasti olevien resurssien puitteissa.

Toimenpiteet kunnossapidon kehittämiseksi skeittipaikoilla

Kunnossapidon turvallisuustarkastukset on suoritettu vaadittujen asia-
kirjojen mukaisesti. Tarkistusasiakirjoissa esitettyjen puutteiden ja nii-
den vaatimien kunnostustoimenpiteiden systemaattisessa toteuttami-
sessa on kuitenkin ollut haasteita riittävän asiantuntijahenkilöstön ja 
määrärahojen puutteesta johtuen. 

Erityisosaamista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen 
jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mah-
dollisimman hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 
2022-2023 aikana.

Helsingin skeittiohjelmalla varmistetaan skeittipaikkojen turvallisuus ja 
käytettävyys sekä sovitaan, miten skeitin olosuhteita kehitetään tulevi-
na vuosina. Ohjelman laadinnassa on mukana laaja kaupungin asian-
tuntijaryhmä sekä alan harrastajia. 

Skeittiohjelman päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala. 
Skeittiohjelmassa tarkastellaan edellisen kauden toteutuneita hankkei-
ta, todetaan nykyisten skeittipaikkojen olosuhteet sekä esitetään 
skeittipaikkakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Valmistuttuaan ohjelma 
on tarkoitus viedä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan että kau-
punkiympäristölautakuntaan vuoden 2022 aikana. 

Skeittipaikkatarpeiden selvittämiseksi ja skeittiohjelman päivittämisen 
tueksi on tehty koko kaupunkia koskeva asukaskyselyn kooste 
18.2.2021. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-
ja-vapaa-aika/liikunta/Skeitti_kysely_tulokset_raportti.pdf

Palautteissa oltiin yleisesti tyytyväisiä skeittipaikkojen siisteyteen. Ole-
massa olevien skeittipuistojen kunnostusta ja päivittämistä toivottiin 
enemmän kuin uusien rakentamista. Skeittipaikkojen päivittäminen tar-
koittaa monesti laajempaa kunnostusta ja vaatii usein suunnittelua. 
Skeittiohjelman päivityksessä otetaan esille mahdolliset perusparan-
nustarpeet.

Käsittely

05.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: OTE LAUSUNNOSTA: "Lausunnossa esitetään, että 
skeittipuistojen turvallisuuden varmistamiseksi kehitetään järjestelmä 
tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoimenpiteiden systemaattinen 
kunnossapito." VIRKKEEN JÄLKEEN LISÄYS: “Huoltotoimenpiteiden 
toteuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harras-
tajayhdistysten kanssa.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia 
Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Muokataan lausunnon kohta 14 muotoon: "Erityisosaa-
mista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen jälkikäsit-
tely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mahdollisim-
man hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa 
keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022-2023 
aikana."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia 
Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

29.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Camilla Lindroth, projektinjohtaja: 310 22084

camilla.lindroth(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 32

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin yl-
läpitämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan 
toimintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi 
on oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraa-
mista ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden bud-
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jetointia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittä-
minen on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestel-
mien kehityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seuran-
nan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin 
näkökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjel-
maa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskau-
della 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyse-
lyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, 
kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien kohte-
iden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laa-
tuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittioh-
jelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipai-
koista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 
4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös 
vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kau-
punkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
velu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yh-
teydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjausto-
imenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja kor-
jaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi


