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§ 186
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Vesa Korkkulan ym.
valtuustoaloitteesta koskien Brahenkentän skeittipuiston aseman
vakinaistamista
HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto
ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja
varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Suurin osa
rakennusviraston skeittipaikoista sijaitsee leikkipuistojen yhteydessä.
Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi
hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010–2014 sisältää Helsingin
skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet
ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman.
Skeittiohjelmassa ei ole esitetty skeittipaikkaa leikkipuisto Braheen.
Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi
skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa.
Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen,
toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on
edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta,
liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta
ja kiinteistövirastosta.
Skeittiohjelman päivityksen yhteydessä ja leikkipuisto Brahen
peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa tullaan tutkimaan
mahdollisuutta sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita.
Selvitys tehdään yhteistyössä alan harrastajien, alueen muiden
toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Peruskorjauksen tarkempi ajankohta
riippuu leikkipuistorakennuksen peruskorjauksen ajankohdasta ja
käytettävissä olevista resursseista.
Leikkipuisto Brahen alueelle sijoittuvasta skeittipuistosta on laadittu
ympäristömeluselvitys, jossa todetaan, että sijoitettaessa alueelle
skeittitoimintaa, tulee samassa yhteydessä rakentaa meluesteitä
varmistamaan asuinympäristön riittävän alhainen melutaso.
Leikkipuisto Brahessa ei ole aluetta, jossa Helsingin skeittiohjelmassa
linjattu ehto 100 metrin vähimmäisetäisyydestä skeittipaikasta lähimpiin
asuinrakennuksiin toteutuisi.
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Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis sekä
Hämeentien maasillan alla oleva skeittipaikka. Rullalautaliitto on
yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttanut väliaikaisen skeittipaikan
Sörnäisiin Suvilahden voimalan viereen. Skeittiohjelmassa on linjattu
tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle tulee uusi skeittipaikka alueen
rakentumisen edetessä.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä
edellä esitetyin seikoin.
Käsittely
Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kappaleen viisi toinen
virke kuulumaan seuraavasti: "Selvitys tehdään yhteistyössä alan
harrastajien, alueen muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa."
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
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Päätösehdotus
Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto
ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja
varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Suurin osa
rakennusviraston skeittipaikoista sijaitsee leikkipuistojen yhteydessä.
Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi
hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010–2014 sisältää Helsingin
skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet
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ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman.
Skeittiohjelmassa ei ole esitetty skeittipaikkaa leikkipuisto Braheen.
Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi
skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa.
Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen,
toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on
edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta,
liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta
ja kiinteistövirastosta.
Skeittiohjelman päivityksen yhteydessä ja leikkipuisto Brahen
peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa tullaan tutkimaan
mahdollisuutta sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita.
Selvitys tehdään yhteystyössä alueen muiden toimijoiden ja
asukkaiden kanssa. Peruskorjauksen tarkempi ajankohta riippuu
leikkipuistorakennuksen peruskorjauksen ajankohdasta ja käytettävissä
olevista resursseista.
Leikkipuisto Brahen alueelle sijoittuvasta skeittipuistosta on laadittu
ympäristömeluselvitys, jossa todetaan, että sijoitettaessa alueelle
skeittitoimintaa, tulee samassa yhteydessä rakentaa meluesteitä
varmistamaan asuinympäristön riittävän alhainen melutaso.
Leikkipuisto Brahessa ei ole aluetta, jossa Helsingin skeittiohjelmassa
linjattu ehto 100 metrin vähimmäisetäisyydestä skeittipaikasta lähimpiin
asuinrakennuksiin toteutuisi.
Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis sekä
Hämeentien maasillan alla oleva skeittipaikka. Rullalautaliitto on
yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttanut väliaikaisen skeittipaikan
Sörnäisiin Suvilahden voimalan viereen. Skeittiohjelmassa on linjattu
tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle tulee uusi skeittipaikka alueen
rakentumisen edetessä.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä
edellä esitetyin seikoin.
Esittelijä
Kaupunginhallitus pyytää Vesa Korkkulan ja 13 muun valtuutetun
valtuustoaloitteesta yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 7.5.2013
mennessä.
Aloitteessa esitetään, että Wamma-parkiksi kutsuttu skeittipuisto
Brahen kentän pohjoispäädyssä leikkipuiston Brahen alueella
Alppiharjussa saa virallisen aseman skeittipuistona. Aloitteessa
todetaan, että skeittipaikka voisi sijaita leikkipuisto Brahessa jo
entuudestaan skeittauskäytössä olleen pienen asfalttialueen paikalla.
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Vahtoehdoksi ehdotaan, että leikkipuiston kahluualtaaseen
rakennetaisiin betonisia skeittilaitteita, jotka eivät estä altaan käyttöä
edelleenkin uimiseen.
Skeittiohjelma
Vuonna 2009 valmistunut Helsingin skeittiohjelma 2010 -2014 on
päivitys vuonna 2003 laaditusta skeittiohjelmasta. Päivityksessä
tarkistettiin edelliselle ohjelmakaudelle asetettujen toimenpiteiden
toteutumisaste ja laadittiin seuraavalle viisivuotiskaudelle uusi,
tavoitteellinen rakentamisohjelma.
Ohjelmassa on kartoitus olemassa olevista skeittipaikoista, niitä
koskevista kehittämistavoitteista ja mahdollisista toimenpidetarpeista.
Skeittiohjelma sisältää myös skeittipaikkojen suunnittelun ja ylläpidon
periaatteita sekä katsauksen skeittaamiseen ja sitä sivuavien lajien
harrastamiseen Helsingissä.
Osana skeittiohjelman laadintaa käytiin läpi viime vuosien aikana tulleet
toiveet uusien skeittipaikkojen rakentamiseksi. Skeittipaikkatoiveiden
kartoittamisessa käytettiin työvälineenä karttasovellusta, jossa kaikkien
asiasta kiinnostuneiden oli mahdollista merkitä karttaan toiveita uusista
skeittipaikoista. Käyttäjien toiveiden, maantieteellisen tarkastelun,
edellisen ohjelman seurannan tulosten ja hallintokuntien
asiantuntemuksen pohjalta määriteltiin tavoitteet uusien skeittipaikkojen
rakentamiseksi.
Skeittityöryhmä edistää ohjelman hankkeiden toteutusta kaupungin
taloudellisten resurssien puitteissa korostaen hallintokuntien välisen
yhteistyön tärkeyttä. Ohjelma on hankkeiden toteutuksen osalta
joustava: sen tarkoitus on toimia ohjeena eri virastojen
skeittihankkeiden toteutuksen ohjelmoinnissa. Ohjelma antaa myös
ohjeita skeittipaikkojen huoltoon ja tarkastuksiin.
Skeittimelu
Yksiselitteistä tapaa arvioida skeittauksen melun haitallisuutta ei ole.
Skeittimelua syntyy eniten laudan iskeytyessä alustaan. Esimerkiksi
Ollie-hypyn keskimääräiseksi melupäästöksi on mitattu 103 dB.
Skeittimelu voidaan tulkita luonteeltaan impulssimaiseksi eli tavallista,
jatkuvaa melua häiritsevämmäksi.
Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä olleella skeittiradalla
vaakaetäisyys pääasiallisesta temppukohdasta eli melun lähteestä
lähimpään asuintaloon oli noin 55 metriä. Meluselvityksessä todetaan,
että skeittaus sille varassa paikassa leikkipuisto Brahessa aiheutti
päiväohjearvon (55 dB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä.
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Skeittipaikan sijainti
Skeittipaikan sijainnin on mieluusti oltava keskeinen, jotta se on
harrastajille houkutteleva ja tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä.
Etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin on oltava niin paljon, ettei
melusta aiheudu huomattavaa häiriötä asukkaille. Helsingin
ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä skeittityöryhmän kanssa
suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä lähimpään
asutukseen.
Tavoitteena on suunnitella Kalasataman uudelle asuinalueelle
korkeatasoinen skeittipaikka, jonka suunnittelu kytketään alueen
puistojen suunnitteluun. Hanke tarkentuu jatkosuunnittelun edetessä.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
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Tiedoksi
Anni Tirri
Jarkko Karttunen
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