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Kysely

eHarava-kysely Helsingin skeittipaikoista oli avoinna 2.−23.11.2020. 

Perustiedot

• Skeittipaikkakyselyyn osallistui 4755 vastaajaa 

• Kartalle saatiin 343 merkintää ja avoimia vastauksia 2200

• Karttamerkintöjen tekeminen ei vastaajien mukaan 

onnistunut kännykällä

• Kyselyn tulokset on koostanut Sitowise
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Yleistä



Vastaajien taustatiedot

Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, 

myös vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.
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Tulokset

• Skeittipuistoissa arvostettiin paikkojen teknistä laatua ja 

toimivuutta

• Vastauksissa nousi esiin myös lajin sosiaalinen puoli sekä 

vapaamuotoisen hengailun merkitys

• Skeittipuistojen suunnittelussa korostettiin käyttäjien 

osallistamisen tärkeyttä

• Ylipäänsä lajia koskevissa toiveissa korostui yhteisöllisyyden ja 

Do-It-Yourself -kulttuurin (DIY) vaaliminen
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Yhteenveto



Kehut

Yleisesti skeittipaikkojen määrään, laatuun ja 

saavutettavuuteen oltiin todella tyytyväisiä. 

Vastauksissa korostui

• Skeittipaikkojen runsas uusienkin kohteiden määrä, 

kehittynyt laatu, kohteiden monipuolisuus

• Konkreettisia toimivia asioita: ylläpito ja siisteys, valaistus

• Kaupungin panostus lajiin sekä skeittaajien osallistaminen ja 

skeittaamiseen perehtyneet suunnittelijat/rakentajat

• Käyttäjien välinen yhteisöllisyys

• Suvilahti DIY  ja muut DIY –paikat todella suosittuja

• Paljon palautetta yksittäisistä kohteista 
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763

Toimivaa ja 

onnistunutta



Käyttäjäryhmien 
huomiointi

Keskeisin palaute liittyi eri käyttäjäryhmien huomiointiin ja 

varsinkin lajiin liittyvään, yhteisölliseen DIY-kulttuuriin. 

• Skeittaajat kokivat, että skuuttaajille ja lapsille tulisi olla 
omat paikkansa vaaratilanteiden välttämiseksi

• Myös yleistä käytösetikettiä haluttiin tuoda esille

• Monet muistuttivat, että skeittauksen parissa on nykyään 
myös vanhempia ihmisiä, joiden tarpeet tulisi ottaa 
huomioon
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Kehitettävää



Skeittipaikat

• Hyvät ja omalta asuinalueelta lyhyet kulkuyhteydet koettiin 
tärkeiksi

• Olemassa olevien skeittipuistojen ylläpitoa, kunnostusta ja 
päivittämistä toivottiin enemmän kuin uusien rakentamista

• Talvi- ja syyskausille toivottiin sisähalleja sekä katettuja 
ulkotiloja

• DIY -paikkojen arvoa tuotiin esille

• Samalla toivottiin Suvilahti DIY:n säilyttämistä (yhteensä 
995 kommenttia)
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Kehitettävää

Kova duuni tehty, 

meidän näköinen.
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Skeittaajista löytyy aina aktiivisia, jotka 
haluavat itse rakentaa. Tyhjiä alueita 
voisi paremmin antaa luvallisesti 
hyötykäyttöön ja pienellä budjetilla 
tukea mm. tarjoamalla perusraaka-
aineita. Isoille paikoille on myös tarve 
ja oma paikka, mutta pienellä budjetilla 
voi saada paljon aikaan.



Toivottuja toimintoja
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Kehitettävää



Poimintoja ideoista
• Siltojen alla olevia tiloja ehdotettiin skeittipaikoiksi

• Muita puistoja isompi, ”jättipuisto”

• Luvallisia graffitipaikkoja skeittipuistojen yhteyteen

• Puistoille monipuolista käyttöä, esimerkiksi musiikkikeikkoja ja muita tapahtumia

• Pump track tyylisiä paikkoja, bmx-pyöräilyyn hiekkapohjaisia ratoja

• Keskustan alueelle pienehköjä skeittipaikkoja, yksinkertaisimmillaan 

esim. hyvälaatuinen tasamaa ja graniittipaaseja

• Skeittiparkkien ympäri flätti, jota scoottaajat sekä rullaluistelijat voisivat mennä ympäri
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Kehitettävää

Ohjattua ilmaista 

skeittiopetusta, 

skuutti-, bmx-, 

bleidausopetusta

muksuille.

Niihin voisi myös 

kehittää muuta 

toimintaa lisäksi. 

Nuorisotalot/tilat?

Skeittipuistojen 

yhteydessä voisi 

toimia vaikka 

urheilu- tai 

taidelukioita. 



Palaute kohteista

• Eniten kiitosta esimerkiksi onnistuneesta (tai modernista) toteutuksestaan, monipuolisuudesta sekä 

sijainnistaan keräsivät Suvilahti, Kontulan Kelkkapuisto sekä Savela (Pihlajamäen nuorisopuisto)

• Suvilahden skeittipuistoon kohdistettiin eniten myönteistä palautetta – yleisesti toivottiin puiston 

säilyttämistä: 

• erittäin merkittävä kaupunkikulttuurinen ja sosiaalinen merkitys, harrastamisen mahdollisuus 

kaikenikäisille ja monille taitotasoille

• harrastamisen ohella tärkeiksi puistossa koettiin mm. yhteisöllisyys ja kohtaamisten mahdollisuus, 

saavutettavuus, merkittävyys skeittaus- ja muulle turismille sekä puiston kaupunkikuvallinen ja -

muotoilullinen vaikuttavuus

• Esiin nousivat selkeästi harrastajien toiveet keskusta-alueen skeittauspuistojen ja -paikkojen lisäämisestä

• Olemassa olevia paikkoja (esimerkiksi Jätkäsaari ja Eläintarha) luonnehditaan ahtaiksi tai ruuhkautuneiksi 

niiden kykenemättä vastaamaan nykyisentasoiseen kysyntään 

• Nykyisin vain Kontulan halli, kauppakeskus Redin parkkihalli sekä Vallilan halli mahdollistavat 

talviharrastamisen: paikkoja luonnehdittiin pääosin toimiviksi, mutta suosionsa vuoksi ruuhkautuneiksi 

sisäharrastuspaikoiksi 

• Useisiin kohteisiin liittyi käytännön parantamistoiveita: valaistus, parkkipaikkojen ja WC-tilojen 

tarpeellisuus, myös huolto ja kunnossapito (eniten parantamistoiveita Savelan, Herttoniemen ja Vallilan 

skeittipaikoille) 
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Kohteet



Nykyiset skeittipaikat
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Toivotut uusien skeittipaikkojen 
sijainnit

Lisäksi avoimissa 

vastauksissa

toivottiin mm. 

tänne 

skeittipuistoja: 

Laajasalo, Jollas, 

Oulunkylä, 

Paloheinä, Pakila, 

Pikku-Huopalahti ja 

Maunula. ____
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Toiveet uusista 
kohteista



Toivotut uusien skeittipaikkojen 
teemat
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Toivesijainnit 
teemoittain



Toivotut uudet betonipuistot
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Toivotut betonipuistot



Toivotut uudet rampit ja kaaret
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Toivotut ramppi- ja 
kaaripaikat



Toivotut uudet scoottaus ja BMX-
paikat
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Toivotut scoottaus- ja 
BMX-paikat



Skeittaus Helsingissä

Palautteen perusteella skeittaus nähtiin osana kaupungin 

ja oman asuinpaikan identiteettiä. 

• Skeittipaikat ovat tärkeä osa kaupunkikulttuuria 

• Skeittikulttuuria toivottiin tuotavan enemmän esiin

• Toivottiin, että kaupunkirakentamisesta säästyisi paikkoja, joissa 

nuoret viettävät aikaa
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Muu palaute

Asia joka kuuluu 

Helsinkiin! Panostakaa 

enemmän niihin.

Omaehtoista 

kaupunkikultuuria tulee 

arvostaa, vaalia ja tukea, 

sitä harvemmin pystyy 

keinotekoisesti jälkikäteen 

synnyttämään.

Ihan mahtavaa että 

laji pysyy näin elossa 

- tulevaisuude laji 



Sosiaalinen merkitys

• Halpa ja mielekäs harrastus monelle, voi harrastaa milloin haluaa 

• Helppo aloittaa ja tutustua muihin, avoin yhteisö 

• Voi harrastaa matalalla kynnyksellä ilman seuraa, monia kalliita 

välineitä ja voi tavata ihmisiä eri taustoista 
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Muu palaute

Parkit ovat osalle kuin 

toinen koti.

Skeittikulttuuri on niitä 

harvoja harrastemuotoja, 

joissa eri ikäluokat 

pystyvät harrastamaan 

yhdessä.

Nuorilla on vähän 

paikkoja - näitä täytyy 

tukea.



21

Skeittiparkit ovat ihanan 
suvaitsevaisia paikkoja ja niissä 
vallitsee aina hyvä tunnelma ja 
yhteishenki. Ne ovat 
turvapaikkoja monelle ihmiselle 
iästä ja taitotasosta riippumatta. 



Skeittikysely 2021


