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1. Linjauksen nimi 

Helsingin skeittipaikkalinjaus 

2. Valmisteleva taho 

Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu 

3. Hyväksyjätaho ja päivämäärä 

Kaupunkiympäristölautakunta, xx.xx.xxxx 

4. Linjauksen johdanto 

Palvelulinjaukset ovat kaupunkiympäristön toimialalla yhteisesti sovittuja yleisten alueiden palvelu-
jen järjestämisen ja laatutason määrittelyjä. Tavoitteena on selkeä ja yksinkertainen määrittely ja 
sovittu toimintatapa. Linjaukset on tarkoitettu työn tueksi kaupungin käyttöön, konsulteille ja muille 
suunnittelijoille, päättäjille sekä kuntalaisille. Palvelulinjauksissa määritellään kaupungin tarjoaman 
palvelun laatutaso eikä se sisällä suunnitteluohjeita. Linjaus perustuu esiselvityksiin, verkostotar-
kasteluihin ja -suunnitelmiin sekä aiempiin linjauksiin ja päätöksiin. Palvelulinjauksen lähtökohtana 
on skeittipaikkojen tasapuolisuus huomioiden muun muassa asiantuntija-arviot, asukastoiveet ja 
valtuustoaloitteet. 

Skeittipaikkalinjaus on valmisteltu Helsingin kaupunkiympäristön ja kulttuuri- ja vapaa ajan toi-
mialan yhteisessä työryhmässä ja perustuu Skeittipaikkaohjelmaan (Kaupunkiympäristön julkaisuja 
VVVV:NO). Skeittipaikkalinjaus ja skeittipaikkaohjelma toimivat yhdessä skeittipalveluiden järjestä-
misen keskeisinä työkaluina. Skeittipaikkaohjelman lähtökohtana toimii skeittipaikkojen palveluver-
kostotarkastelu, jonka tavoitteena on tarjota skeittipalveluita tasapuolisesti kaupungissa. Skeitti-
paikkaohjelmaa toteuttaa ja tukee päivitetty ohjeellinen toteuttamisohjelma, jossa esitetään suunni-
telma uusien kohteiden toteuttamisesta sekä olemassa olevien kohteiden kunnossapito- ja huolto-
töistä. Skeittipaikkalinjauksen ja -ohjelman tarkoituksena on määrittää Helsingin kaupungin tarjoa-
mat skeittipaikat, turvata ja kehittää skeittipaikkojen palveluverkoston riittävyys sekä tarjonnan ta-
sapuolisuus ja laatu.  
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Skeittipalveluiden järjestäminen on tarpeellista, koska se edistää etenkin nuorten kaupunkilaisten 
liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Skeittipaikkoja käyttävät skeittaajien lisäksi yhtä aktiivisesti 
scoottaajat, bmx- pyöräilijät ja rullaluistelijat. Laji on vakiintunut liikuntamuoto, jota saatetaan har-
rastaa suorituspaikkojen puuttuessa spontaanisti kaupunkiympäristöissä. Katutilaan spontaanisti 
suunnittelematta syntyneet skeittipaikat saattavat aiheuttaa meluhaittaa ja vaaratilanteita niin ym-
päristölle kuin skeittaajillekin. Tämän takia on tärkeää ylläpitää koko kaupungin kattavaa skeitti-
paikkaverkostoa. 

5. Skeittipaikkojen suunnittelun, toteutuksen ja kunnossapidon oh-
jeistuksia 

Skeittipaikat tulee suunnitella ja rakentaa monialaisella asiantuntemuksella korkeatasoisiksi ja tur-
vallisiksi harrastuspaikoiksi. Skeittipaikan   rakenteiden tulee pääsääntöisesti olla kiinteitä ja täyttää 
EU:n turvallisuusstandardit. Betoniset skeittiparkit ovat yleistyneet viime vuosina. Niitä tulee ensisi-
jaisesti suosia, koska betonirakenteet luovat kestävät, turvalliset, monipuoliset ja hiljaiset skeittipar-
kit. 

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

Skeittipaikoilla, joiden kunnossapidosta vastaa kaupunki, rakenteiden ja välineiden tulee täyttää 
suomalaiset skeittipaikkastandardit (Standardi SFS-EN 14974:2019; ”Skeittipuistot. Turvallisuus-
vaatimukset ja testausmenetelmät”). Standardissa määritellään skeittipuistoille asetettavat vaati-
mukset, jotka koskevat turvallisuutta, testausta ja merkintää, valmistajan toimittamaa tietoa, käyttä-
jille tarkoitettua tietoa sekä tarkastusta ja ylläpitoa. Leikkipaikkojen yhteydessä olevilla skeittipai-
koilla tulee huomioida tarvittaessa myös leikkipaikkoja koskevat standardit kokonaisturvallisuuden 
takaamiseksi. Lisäksi yleisiä alueita koskee laki kuluttajaturvallisuudesta (920/2011). Tämän takia 
käyttäjien itse rakentamia obstaakkeleita ei pääsääntöisesti voida sallia kaupungin ylläpitämillä 
skeittipaikoilla. 

Skeittipaikkapalveluiden tarjoajaa ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011). Lain mukaan vastuu 
palvelun turvallisuudesta kuuluu palveluntarjoajalle. Tämän vuoksi käyttäjien itse rakentamia 
obstaakkeleita ei pääsääntöisesti voida sallia kaupungin ylläpitämillä skeittipaikoilla. Kuluttajatur-
vallisuuslain mukaan palveluntarjoajan, joka tarjoaa skeittipaikkapalvelua, on laadittava turvalli-
suusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä 
niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville (Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 7 
§). Lisäksi toimialan on huolehdittava skeittipaikan turvallisuudesta säännöllisellä ylläpidolla ja tar-
vittavilla turvallisuustarkastuksilla. Kulloinkin voimassa olevat turvallisuusohjeet ja –määräykset 
sekä katu- ja kunnossapidon tuotekortit ohjaavat tarkastuksien laatua. 

Skeittipuistojen yhteyteen tulee asentaa uuden mallin mukainen opastetaulu, jossa viestitään skeit-
tipaikan toiminnasta, käyttäytymissäännöistä ja EU-turvallisuusstandardien edellyttämistä turvalli-
suuteen liittyvistä asioista. Helsingin kaupunki on laatinut erillisen Puistotaulujen ohjeistuksen, 
jossa on määritelty myös skeittistandardin mukainen opastaulupohja skeittipaikoille (Puistotaulujen 
ohjeistus, 7.3.2022). 

Helsingin kaupunki voi poistaa tai muuttaa olemassa olevia skeittipaikkoja esimerkiksi maankäytön 
muutoksista johtuen. Poistamisen täytyy olla perusteltua, ja samalla selvitetään korvaavan skeitti-
paikan tarve ja perustamismahdollisuudet. Helsingin kaupungilla on oikeus purkaa yleisiltä alueilta 
irralliset ja yksittäiset skeittaamiseen rakennetut rakennelmat eli obstaakkelit, mikäli ne ovat todettu 
onnettomuusalttiiksi.  

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin kautta voidaan tulevaisuudesta ehdottaa ainoastaan 
olemassa olevien skeittipaikkojen peruskorjaustarpeita tai palveluverkostosuunnitelmassa 
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esitettyjä uusia skeittipaikkoja. Muiden skeittipaikkojen toteuttaminen ei ole tällä hetkellä mahdol-
lista ilman kunnossapidon lisärahoitusta. 
 
Peruskorjaukset ja laajemmat rakenteelliset kunnossapidon korjaustoimenpiteet tulee tehdä yhteis-
työssä skeittirakentamiseen perehtyneen tahon kanssa.  

6. Skeittipaikkojen luokitukset 

Helsingissä tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää koko kaupungin kattavaa skeittipaikkaverkostoa. 
Skeittipaikat on jaoteltu kolmeen luokkaan houkuttelevuuden, koon, laadun ja sijainnin perusteella. 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa leikkipuistojen yhteydessä olevista pienimuotoisemmista lä-
hiskeittipaikoista sekä kooltaan vähän suuremmista paikallisista skeittipuistoista. Kulttuuri- ja Va-
paa-ajan toimialan liikunta- sekä nuorisopalvelukokonaisuus hallinnoivat myös skeittipaikkoja. Näi-
den kahden vastuulla ovat pääsääntöisesti suuret skeittipuistot. Skeittipaikkojen vaikutusalueet 
vaihtelevat 0,75–3 kilometrin välillä. Skeittipaikkojen koko ja määrä voi muuttua. Verkostotarkastelu 
ja skeittipaikkojen luokitusten arviointi tehdään 10 vuoden välein Skeittipaikkaohjelman uusimisen 
yhteydessä. 

A Lähiskeittipaikka 

Lähiskeittipaikat ovat lähialueen asukkaita palvelevia pienimuotoisia harrastuspaikkoja, joihin har-
rastajat, tavallisesti lapset, tulevat pääasiassa lähialueilta. Lähiskeittipaikat sijaitsevat usein leikki-
puiston yhteydessä. Vaikutusalueen säde on 750 metriä. 

Normaali varustus: 

• Opastetaulu, jossa paikan nimi, osoite ja ylläpitäjä yhteystietoineen sekä käyttäytymissään-

nöt 

• 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 monipuoli-
sempia ja usein myös haastavampia parkkeja. Vaikutusalueen säde on noin 1500 metriä. 

Normaali varustus: 

• Opastetaulu, jossa paikan nimi, osoite ja ylläpitäjä yhteystietoineen sekä käyttäytymissään-

nöt 

• Roskasäiliöitä 

• Erikoisvalaistus (oma valaistussuunnitelma) 

• Betoniparkki tai yhdistelmä betoni/asfaltti 

 

Alueen ylläpito: 

• Hoitoluokan mukainen alueen ylläpito 

• Kalusteiden ja varusteiden kunnossapito 

• Tarvittavat turvallisuustarkistukset sekä omavalvonta 
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C Suuri skeittipuisto 
Suuret skeittipuistot kiinnostavat harrastajia koko Helsingin kaupungin alueella, mutta pääasiassa 
harrastajat tulevat lähialueelta. Suuret skeittipuistot on suunnattu sekä aloittelijoille että lajeja pi-
dempään harrastaneille. Vaikutusalueen säde on vähintään 3000 metriä. 

Normaali varustus: 

• Opastetaulu, jossa paikan nimi, osoite ja ylläpitäjä yhteystietoineen sekä käyttäytymissään-

nöt 

• Roskasäiliöitä 

• Erikoisvalaistus (oma valaistussuunnitelma) 

• Betoniparkki tai yhdistelmä betoni/asfaltti 

 

Alueen ylläpito: 

• Hoitoluokan mukainen alueen ylläpito 

• Kalusteiden ja varusteiden kunnossapito 

• Tarvittavat turvallisuustarkistukset sekä omavalvonta 

7. Eri toimijoiden tehtävät skeittipalveluiden tarjoamisessa  

Helsingin kaupungin ylläpitämiä skeittipaikkoja rakennetaan ja kunnossapidetään yhteistöissä kau-
punkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Kaupunkiympäristön toi-
miala vastaa leikkipuistojen yhteydessä olevista pienimuotoisemmista lähiskeittipaikoista sekä 
kooltaan vähän suuremmista paikallisista skeittipuistoista. Kulttuuri- ja Vapaa-ajan toimialan liikun-
tapalvelukokonaisuus sekä nuorisopalvelukokonaisuus hallinnoivat myös skeittipaikkoja. Näiden 
kahden vastuulla ovat pääsääntöisesti suuret skeittipuistot. Skeittipaikkojen hallinta ja liittymät mui-
hin toimijoihin on määritelty tarkemmin Helsingin Skeittipaikkaohjelmassa 2022–2032 (Kaupun-
kiympäristön julkaisuja VVVV:NO).  

Skeittipaikkojen suunnittelun, toteuttamisen ja kunnossapidon koordinaatioryhmä 

Skeittipaikkojen suunnittelu, toteuttaminen ja kunnossapito vaativat laaja-alaista osaamista, jonka 
takia Helsingin kaupunki jatkaa vanhan skeittipaikkatyöryhmän toimintaa. Skeittipaikkojen suunnit-
telun, toteuttamisen ja ylläpidon koordinaatioryhmä on skeittipalveluja tuottavien kaupunkiympäris-
töntoimialan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan yhteinen poikkihallinnollinen yhteistyöelin, jonka ta-
voitteena on tiedon jakaminen sekä kaupungin skeittipaikkojen suunnittelun, rakentamisen, käytön 
ja hoidon koordinointi sekä skeittipaikkaohjelman toteuttaminen. Lisäksi koordinaatioryhmän tarkoi-
tuksena on koordinoida skeittaamiseen liittyvien aloitteiden ja valitusten käsittelyä. Skeittipaikkojen 
kunnossapidon koordinaationryhmä tekee yhteistyötä myös mm. skeittaamisen lajiliiton Suomen 
Rullalautaliitto ry:n ja yleisillä alueilla skeittipalveluja tuottavien yksityisten tahojen kanssa.  

8. Linjauksen voimassaolo 

Skeittipaikkalinjaus on toistaiseksi voimassa. Verkostosuunnitelma ja linjaus tuodaan tarvittaessa 
lautakunnan käsittelyyn, jos linjausta muutetaan. 
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