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Päätös
Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 15.10.2009 kaupungin
poikkihallinnollisen skeittityöryhmän laatiman skeittiohjelman vuosille
2010–2014. Skeittiohjelma, joka on tarkoitettu ohjeellisena
noudatettavaksi, sisältää skeittipaikkojen kuvaukset ja
kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja uusien skeittipaikkojen
rakentamisohjelman. Kaupungin skeittityöryhmä koordinoi
skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa.
Brahenkentällä sijaitsevaa skeittipaikkaa ei ole mainittu nykyisessä
skeittiohjelmassa.
Skeittiohjelman mukaan skeittaus on kasvanut nopeasti erittäin
suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Arvion mukaan
lähes viidennes 10–15-vuotiaista pojista harrastaa skeittausta. Laji on
yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen keskuudessa. Lajien harrastajien
keskuudessa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja vertaistoimintaa. Lisäksi
harrastajat ovat aktiivisia toimijoita järjestäen itse tapahtumia, kursseja
ja kilpailuja pienillä resursseilla.
Skeittiohjelmassa todetaan, että skeittaus on vakiintunut lasten ja
nuorten harrastuksena ja sen merkitys liikuntamuotona on tunnustettu.
Rullalautailun edistämiseksi on Suomeen syntynyt kymmeniä
yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti järjestäen mm. kilpailuja ja
kursseja. Skeittaus on erinomainen liikuntamuoto, sillä se kehittää
tasapainoa ja kehonhallintaa. Uusien liikuntasuositusten mukaan
kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä:
skeittilaudan kanssa liikkuvalla suositus täyttyy huomaamatta.
Skeittipaikan sijainnin on mieluusti oltava keskeinen, jotta se on
harrastajille houkutteleva ja tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä.
Toisaalta etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin olisi oltava niin paljon,
ettei melusta aiheudu huomattavaa häiriötä asukkaille. Helsingin
ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän
kanssa suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä asutuksesta.
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Päätösehdotus
Nuorisolautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 15.10.2009 kaupungin
poikkihallinnollisen skeittityöryhmän laatiman skeittiohjelman vuosille
2010–2014. Skeittiohjelma, joka on tarkoitettu ohjeellisena
noudatettavaksi, sisältää skeittipaikkojen kuvaukset ja
kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja uusien skeittipaikkojen
rakentamisohjelman. Kaupungin skeittityöryhmä koordinoi
skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa.
Brahenkentällä sijaitsevaa skeittipaikkaa ei ole mainittu nykyisessä
skeittiohjelmassa.
Skeittiohjelman mukaan skeittaus on kasvanut nopeasti erittäin
suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Arvion mukaan
lähes viidennes 10–15-vuotiaista pojista harrastaa skeittausta. Laji on
yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen keskuudessa. Lajien harrastajien
keskuudessa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja vertaistoimintaa. Lisäksi
harrastajat ovat aktiivisia toimijoita järjestäen itse tapahtumia, kursseja
ja kilpailuja pienillä resursseilla.
Skeittiohjelmassa todetaan, että skeittaus on vakiintunut lasten ja
nuorten harrastuksena ja sen merkitys liikuntamuotona on tunnustettu.
Rullalautailun edistämiseksi on Suomeen syntynyt kymmeniä
yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti järjestäen mm. kilpailuja ja
kursseja. Skeittaus on erinomainen liikuntamuoto, sillä se kehittää
tasapainoa ja kehonhallintaa. Uusien liikuntasuositusten mukaan
kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä:
skeittilaudan kanssa liikkuvalla suositus täyttyy huomaamatta.
Skeittipaikan sijainnin on mieluusti oltava keskeinen, jotta se on
harrastajille houkutteleva ja tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä.
Toisaalta etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin olisi oltava niin paljon,
ettei melusta aiheudu huomattavaa häiriötä asukkaille. Helsingin
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ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän
kanssa suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä asutuksesta.
Esittelijä
Leikkipuisto Brahen alueelle sijoittuvasta skeittipuistosta on laadittu
ympäristömeluselvitys. Selvityksessä tutkittiin skeittipaikan sijoittamista
ja suojaamista siten, että siitä aiheutuva meluhaitta ympäröiville
asunnoille olisi mahdollisimman vähäinen. Meluselvityksessä on
todettu, että skeittipuiston etäisyyttä lähimpiin asuntaloihin ei voi
muuttaa siten, että se olisi yli 100 metriä. Selvityksessä todetaan vielä,
että melun vähentämiskeinona olisi meluesteiden rakentaminen.
Helsingin rullalautailijat ry teetti marras-joulukuussa 2009
asukaskyselyn Brahen kentän skeittipuistosta Läntisellä Brahenkadulla
ja Porvoonkadulla. Kyselyn tuloksesta käy ilmi, että alueella olevista
pienistä betonirakennelmista ei ole koitunut merkittävää meluhaittaa
asukkaille. Kysely lähetettiin 300 asukkaalle ja vastauksia saatiin 88
asukkaalta, joista yhdessä mainittiin, että skeittaus tuottaa meluhaittaa.
Nuorisoasiainkeskus pitää perusteltuna sitä, että Brahen kentän
skeittipuiston asema vakinaistettaisiin osaksi kaupungin virallisia
skeittipaikkoja kuitenkin huomioiden mahdolliset meluhaitat lähialueen
asukkaille. Meluhaittojen minimointiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi
toiminta-aikoja rajaamalla ja skeittiramppien materiaalien valinnalla.
Esittelijä
va. osastopäällikkö
Merja Hovi
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