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1 JOHDANTO

Tekninen keskus ja liikuntapalvelut sekä sivistystoimi ja nuorisopalvelut alkoivat laatia 
Espoon skeittipaikkaohjelmaa vuoden 2012 lopulla. Ohjelma koskee kaupungin yleisten 
alueiden skeittipaikkoja. Skeittiohjelman tavoitteena oli: 

•	 arvioida nykyisten Espoon kaupungin vastuulla olevien ulkoskeittipaikkojen nykytila ja ke-
hittämistarpeet sekä määritellä niiden ylläpitäjä. Urheilualueilla ylläpitäjä on liikuntapalvelut, 
muilla yleisillä alueilla tekninen keskus

•	 arvioida lasten ja nuorten kasvun määrää pienalueittain vuoteen 2023
•	 määrittää kaupungin ylläpitämien yleisten alueiden skeittipaikkojen verkosto, skeittipaikko-

jen saavutettavuus sekä etäisyys toisistaan
•	 arvioida uusia skeittipaikkoja perustuen mm. asemakaavoitustilanteeseen sekä yleisten 

alueiden (puisto, urheilualue, katu) suunnittelutilanteeseen
•	 arvioida uusien skeittipaikkojen toteuttamisjärjestystä sekä yleispiirteisiä investointikustan-

nuksia niiden suunnittelun ja rakentamisen ohjelmointia varten
•	 saada ajantasaista tietoa webropol-kyselyn avulla espoolaisesta skeittauksesta ja skeitta-

reista sekä käyttäjien toiveista ja tarpeista koskien skeittipaikkoja

Työtä varten koottiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi teknisen keskuksen
katu- ja viherpalveluiden suunnittelupäällikkö Pirjo Siren. Ohjausryhmän muut jäsenet
olivat Leena Ihalainen, Sari Knuuti, Laura Yli-Jama, Kristina Rocha, Nina Rönnberg,
Maija Härmä ja Gunnar Kokko teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluista, Jarmo Ikä-
valko, Tero Luukkonen, Paul Ekblad, Kaisa Peltonen ja Tatu Törmänen sivistystoimesta
sekä Jan Roberts Espoon Rullalautailijat ry:stä. Projektisuunnittelija- ja sihteeritehtävistä
vastasi maisema-arkkitehti Reeta Pellinen Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:sta.

Skeittipaikkaohjelmaa on päivitetty vuonna 2018. Päivityksen yhteydessä nykyiset 
skeittipaikat inventointiin kesällä 2018 (pl. skeittihalli). Päivityksessä ei tarkasteltu uusien 
tarpeellisten skeittipaikkojen tilannetta.*

Espoonlahden skeittipaikan  varusteita syksyllä 2013.

*päivitetty 2018
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2  SKEITTIPAIKKAOHJELMAN SISÄLTÖ

Ohjelma koskee kaupungin yleisten alueiden skeittipaikkoja, joita on Espoossa nykyi-
sin seitsemän. Lisäksi Tuulimäessä on skeittirakenteiden osalta vastikään kunnostettu 
sisähalli.  Esimerkiksi koulupihojen skeitattavat alueet eivät ole samalla tavoin yleisten 
alueiden skeittipaikkoja koulun henkilökunnan vastatessa koulun piha-alueella kouluai-
kana lasten turvallisuudesta 

Soveltuvaksi skeittipaikkaverkoston skeittipaikkojen etäisyydeksi arvioitiin nykyisten 
skeittipaikkojen inventoinnin jälkeen noin 1,5 kilometriä. Se on reilusti alle espoolaisten 
pyöräilyn keskimatkan 2,2 km ja on käveltävissä. Tätä paljon tiheämpi, jokaisen pien-
alueen kattava skeittipaikkojen verkosto ei ole realistisesti rakennettavissa ja ylläpi-
dettävissä: lähes 50 skeittipaikalle ei ole mahdollista ohjelmoida kymmenelle vuodelle 
tarvittavaa investointi- ja ylläpitorahoitusta. 

Skeittipaikan investointi- eli rakentamiskustannukset muodostuvat suurilta osin maapoh-
jan pohjanvahvistuksesta (asfaltti tai betoni ei saa routia ja asfaltti- tai betonipintauksen 
tulee olla kantava), sidotun asfaltti- ja betonipinnan edellyttämistä rakennekerroksista, 
kuivatuksesta, skeitattavista betonisista paikkaansa suunnitelluista taitorakenteista ja/
tai valmisvälineistä. Skeittipaikat ovat lisäksi usein valaistuja, vähintään matalin aidoin 
aidattuja, ja sisältävät penkkejä sekä roskahuollon. Matalat aidat ovat usein tarpeen, 
jotta skeittipaikkaa eivät käytä esim. mopoilijat. 

Skeittipaikoilla, joiden ylläpidosta vastaa kaupunki, rakenteiden ja välineiden tulee 
täyttää suomalaiset skeittipaikkastandardit. Lisäksi yleisiä alueita koskee laki kulutta-
jaturvallisuudesta. Yksityiset tahot ovat voineet toteuttaa väliaikaisia skeittaukseen so-
veltuvia välineitä ja rakenteita muille kuin yleisille alueille. Kaupunki ei vastaa niiden 
ylläpidosta tai peruskorjauksesta, eivätkä ne välttämättä täytä edellä mainittuja standar-
deja ja tuoteturvallisuusvaatimuksia. Ylläpidosta vastuineen vastaa tuolloin toteuttajat-
aho. Mikäli joku yksityinen taho on kiinnostunut toteuttamaan yleiselle alueelle skeitti-
paikan, laaditaan siitä sopimus teknisen keskuksen tai alueesta vastaavan muun tahon 
kanssa. Yksityinen taho vastaa tuolloin rakentamisesta, ylläpidosta ja mahdollisesta 
perusparannuksesta vastuineen ja kustannuksineen.

Hankesuunnittelija Kaisa Peltonen sivistystoimesta arvioi 7–17-vuotiaiden espoolaisten 
lasten ja nuorten määrän kehitystä pienalueittain. Selvitys antoi pohjaa skeittipaikkojen 
sijoituksen tutkimiseen niitä eniten tulevaisuudessakin tarvitseville alueille. Tällaisia pien-
alueita olivat mm. Niittykumpu, Suvela, Etelä-Leppävaara, Pohjois-Tapiola ja Saunaniemi.

Ohjelmassa on määritelty 14 uutta skeittipaikkaa, joista kahdesta on jo laadittu raken-
nussuunnitelmat. Suurpellon Uuskartanonpuiston skeittipaikan rakentaminen on ohjel-
moitu ja Leppävaaran urheilupuiston uusi skeittipaikka on jo rakenteilla. Muista mahdol-
lisista uusista skeittipaikoista viisi – Finnoo, Latokaskenniitty, Niittykumpu, Perusmäki 
ja Perkkaa – ovat tarpeellisia skeittipaikkoja, mutta niiden toteutus voi siirtyä jopa skeit-
tipaikkaohjelman kauden 2014–2024 jälkeen. Näiden viiden mahdollisen skeittipaikan 
totuttamisen edellytyksenä on  kyseisen alueen asemakaavoituksen eteneminen ja alu-
een kortteleiden rakentuminen. Perkkaan mahdollinen skeittialue sijaitsee asemakaa-
va-alueella, joka mahdollistaa skeitattavien rakenteiden toteuttamisen pienimuotoisesti 
katuaukiolla. 
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3 NYKYISTEN SKEITTIPAIKKOJEN INVENTOINNIT*

Skeittipaikkaohjelmaa varten on inventoitu Espoon kaupungin nykyiset skeittipaikat,
joita ovat 10 ulkoskeittipaikkaa ja yksi sisäskeittihalli. Niistä on selvitetty mm.
asemakaavatilanne, maanomistus, pinta-ala, asutuksen läheisyys, pysäköintimahdolli-
suus, opasteet, valaistus, pintamateriaalit ja varustetaso. Lopuksi on kirjattu korjattavat
epäkohdat sekä mahdolliset kiireelliset toimenpiteet.

Nykyisiä skeittipaikkoja kunnostetaan vuosiohjelmien myötä. Tarve perusparannukseen
on Matinkylässä, Kilonpuistossa ja Kalajärvellä.

Yhteenvedoksi voidaan todeta, että tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa noin 
5 uutta skeittipaikkaa seuraavan 10 vuoden aikana.

Työssä pyritään myös arvioimaan skeittipaikkojen laatutasoa. Osan paikoista on tar-
peen olla erityisen laadukkaita, kokonaan betonipintaisia skeittipaikkoja. Nämä paikat 
voivat tarjota haasteita myös pidemmälle edistyneille lajin harrastajille. Osa paikoista 
voi olla pienimuotoisempia, selvästi edullisempia, asfalttipäällysteisiä, betonirakenteita 
ja/tai valmisvälineitä sisältäviä skeittipaikkoja. Näin saadaan myös vaihtelevuutta, oma-
peräisyyttä ja viihtyisyyttä eri skeittipaikkoihin.

Ohjelman valmisteluun liittyen syksyllä 2012 tehtiin excursio pääkaupunkiseudun skeit-
tipaikoille. Kohteena olivat Espoonlahden, Kauniaisten, Helsingin Eläintarhan, Hertto-
niemen Hillerikujan, Herttoniemenrannan, Vuosaaren Haruspuiston sekä liikuntapuiston 
(työmaana), Hyrylän ja Jokelan skeittipaikat. 

Työhön sisältyi myös webropol-kysely, jonka vastausaika oli 29.10.–19.11.2013. Vasta-
uksia saatiin 85 kpl. Kyselyn avulla saatiin ajantasaista tietoa espoolaisista skeittipai-
koista ja skeittareista sekä heidän toiveistaan koskien skeittipaikkojen kehittämistä.

KOHDE SIJAINTI VASTUUTAHO / YLLÄPITO TOTEUTUS / KUNNOSTUS
Espoonlahden urheilupuiston skeittipaikka
Lähellä uimahalli, koulu, urheilukenttä. Espoonlahti Liikuntapalvelut uusittu 2012
Kilonpuiston skeittipaikka
Kilonpuiston koulun ja koulun kentän yhteydessä Kilo Tilapalvelut
Kirkkojärven skeittipaikka Espoon keskus Kake uusittu 2016
Leppävaaran urheilupuiston skeittipaikka Leppävaara Kake	 	 valmistunut 2014

Matinkylän urheilupuiston skeittipaikka Matinkylä Liikuntapalvelut kunnostus suunnittelussa
Metsämaan skeittipaikka Kalajärvi Liikuntapalvelut
Pisanpuiston skeittipaikka Latokaski Kake
Tuulimäen skeittihalli
Sisähalli, suljettu kesäkuukaudet Tapiola

Liikuntapalvelut,
Espoon Rullalautailijat ry

Suurpellon skeittipaikka, Uuskartanonpuisto Suurpelto Kake valmistunut 2014
Niittykummun skeittipaikka Niittykumpu Kake valmistunut 2018
Säterinniitynkentän skeittipaikka E-Leppävaara Kake valmistunut 2017

*päivitetty 2018
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3.1 ESPOONLAHDEN URHEILUPUISTON SKEITTIPAIKKA

Osoite: Espoonlahdentie 2-4
	   N 60.146381, E 24.663933

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee puistossa (U4).
Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 800 m², asfalttipintainen
•	 Asutusta ei välittömässä läheisyydessä
•	 Matala mopoilua estävä suoja-aita
•	 Ei omaa valaistusta, mutta vieressä valaistu

kävelytie ja tekonurmikenttä, joiden valaistus
yltää jonkin verran myös skeittipaikalle.

•	 Jätehuolto viikoittain.
•	 Paikoitus urheilupuiston ja koulun pysäköin-

tialueella
•	 Urheilupuiston opasteet, ei omia opasteita.
•	 Varustusta uusittu 2012.

Epäkohdat ja korjaukset

Skeittialueelle kulkeutunut irtohiekkaa jonkin 
verran. Ei kiireellisiä kojaustarpeita. 
Valaistusta voidaan parantaa esim. 
kentän pylväisiin lisättävillä 
kohdevalaisimilla.



Espoon skeittipaikkaohjelma 2014–2024 ja palveluverkkotarkastelu 9

 3.2 KILONPUISTON SKEITTIPAIKKA

Osoite: Puistopiha 6
	   N 60.214722, E 24.790306

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee puistossa (VL). Maa-
alue on kaupungin omistuksessa. Koulun
kenttä ja tällä hetkellä myös skeittipaikka
ovat tilakeskuksen ylläpidossa. Sopimuk-
set uusitaan myöhemmin tarpeen mukaan
siten, että skeittipaikka voi tulla teknisen
keskuksen ylläpitovastuulle.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 1300 m², asfalttipintainen, 
noppakivireunukset heikossa kunnossa

•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta noin 30 m,
ei melunsuojausta

•	 Ei suoja-aitaa
•	 Valaistu, seitsemän puistovalaisinta
•	 Muutama autopaikka Puistopiha-nimisen ka-

dun päässä, lähellä myös Kilonpuiston kou-
lun pysäköintialue

•	 Opasteita ei ole
•	 Varusteita niukasti, osin huonokuntoisia. Li-

säksi skeitattava ’aalto’ ja penkkejä.

Epäkohdat ja korjaukset

Ei palvele skeittaajia nykyisessä tilassa.
Skeittialueen asfaltti heikossa kunnossa,
halkeamista tursuaa kasvustoa, välineitä
niukasti, joista osa heikkokuntoisia,
noppakivet irtoilleet paikoin. Skeittipaikka 
poistetaan käytöstä.
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3.3 KIRKKOJÄRVEN SKEITTIPAIKKA

Osoite: Kylätorintie 7
	  N 60.210666, E 24.670320

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee puistossa (VP).
Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus
•	 Pinta-ala noin 1020 m², josta n. 540 m²

kokobetonista skeittipintaa ja 480 m²
asfalttikenttää, jossa skeitattavia laitteita

•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 60 m, ei
melunsuojausta, sijaitsee Turunväylän melu-
alueella

•	 Ei aitoja

•	 Kaksi infotaulua
•	 Neljä valaisinpylvästä
•	 Syväkeräyssäiliö ja kaksi roskakoria
•	 Kirkkojärven päiväkodin pysäköintialue on

150 m päässä, oma pyöräparkki paikalla
•	 Skeittiparkki, varusteet ja rakenteet hyvässä
	 ja siistissä kunnossa. Jonkin verran graffiteja

•	 Uusittu 2016

Epäkohdat ja korjaukset

Ramppien nurmisista reunaluiskista on
paikoin kulunut nurmi kokonaan pois kovan
kulutuksen seurauksena. Kaksi infokylttiä,
joista toinen ei välttämättä tarpeellinen.
Pyöräparkki skeittialueella, karannut lauta voi
osua pyörään.

Kustannukset (betonialue)

Toteutuneet kustannukset: 223000 € (410 €/m²)
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 3.4 MATINKYLÄN SKEITTIPAIKKA

Osoite: Matinkartanontie 9-11
	  N 60.160758, E 24.751850

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee urheilualueella (VU).
Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 800 m², asfalttipintainen
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 300 m
•	 Ei aitoja
•	 Omaa valaistusta ei ole, viereisen tekonur-

mikentän valoista on hieman hyötyä
•	 Jätehuolto viikoittain
•	 Paikoitus urheilupuiston pysäköintialueella
•	 Opasteita ei ole
•	 Varustus melko monipuolinen mutta kulunut.

Epäkohdat ja korjaukset

Tarve uusimiseen tai laajennukseen. Va-
laistusta voidaan parantaa esim. kentän
pylväisiin lisättävillä kohdevalaisimilla.
Asennetaan matala suoja-aita estämään
mopoilua. Puurakenteita huolletaan vuo-
sittain.

Uusiminen suunnittelussa. Skeittipaikka on 
valmistuessaan I-laatutason betoniskeittiparkki, 
jossa on monipuoliset varusteet. Rakentaminen 
alkaa arviolta 2019-2020.

Havainnekuva, Janne Saario (2018) Havainnekuva, Janne Saario (2018)
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3.5 METSÄMAAN SKEITTIPAIKKA, KALAJÄRVI

Osoite: Örkkiniitynkuja
	  N 60.302304, E 24.755144

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee urheilualueella (VU).
Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 600 m², asfalttikenttä, jossa
	 pääosin puisia vaneripintaisia varusteita
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 50 m
•	 Aidattu
•	 Omaa valaistusta ei ole, viereisen tekonur-

mikentän valoista on hieman hyötyä
•	 Jätehuolto viikoittain
•	 Paikoitus skeittipaikan vieressä
•	 Ei erillisiä opasteita
•	 Varustus monipuolinen, mutta vaneripinnat
	 ovat paikoin heikossa kunnossa

Epäkohdat ja korjaukset

Paikalle on rakennettu kesällä 2013 me-
lumuuri, joka toimii myös kiipeilyseinänä.
Kiipeilyseinä on skeittialueella ramppien ja
laitteiden välittömässä läheisyydessä, mikä
voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Heikkokuntoiset varusteet poistettava
alueelta ja huonokuntoisia vaneripintoja 
uusittava. Varustustasoa
mahdollista nostaa betonisilla välineillä.
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 3.6 PISANPUISTON SKEITTIPAIKKA, LATOKASKI

Osoite: Kukkumäenportti 5
	  N 60.175075, E 24.673366

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee puistossa (P/UP).
Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 500 m², asfalttipintainen
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 70 m, ei

melusuojausta (kasvillisuus ympärillä)
•	 Aidattu koripallokentän puolelta
•	 Valaistu, neljä puistovalaisinta
•	 Kaksi jäteastiaa
•	 Lähin yleinen pysäköintialue n. 500 m pääs-

sä Pisan päiväkodin vieressä
•	 Opastekyltti, joka töhritty
•	 Teräs- ja betonirakenteisia varusteita, joiden
	 pinnoissa syviä koloja

EPÄKOHDAT JA KORJAUKSET

Skeittivarusteiden betonipinnoista irronnut 
valumuottien jättämien kolojen 
paikkausrappauksia. Kolot jopa 2 cm syviä ja 
haitallisia tai vaarallisia skeittauksen kannalta. 
Töhritty opaskyltti tulee uusia.
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3.7 TUULIMÄEN SKEITTIHALLI, TAPIOLA

Osoite: Itätuulenkuja 9
	   N 60.173769, E 24.806181

Avoinna väestönsuojan ollessa auki, sul-
jettu kesäisin.
Käyttö maksullista.

Maanomistus

Väestönsuoja, kaupungin tila.

Aluekuvaus

•	 Sisätila, 350 m², betonilattia
•	 Valaistus on erinomainen
•	 Jätehuolto toimii tilasta päivittäin, laitoksesta 

viikoittain
•	 Pysäköintimahdollisuudet niukat, Tuulimäen 

väestösuojan parkkipaikat
•	 Opastus sama kuin väestösuojan
•	 Varustus monipuolinen.

Epäkohdat ja korjaukset

Ei korjaustarvetta, varustusta huolletaan 
ja uusitaan kesäseisokin aikana.
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 3.8 LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTON SKEITTIPAIKKA

Osoite: Veräjäpellonkatu17
	  N 60.224145, E 24.801866

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee lähivirkistysalueella (VL-1)
sekä torialueella. Maa-alue on kaupungin
omistuksessa

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 1700 m², kokobetoninen
	 I-laatutason skeittipaikka
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 350 m
•	 Ei omia aitoja, mutta rajautuu osittain
	 aidattuun koripallokenttään
•	 6 valaisinpylvästä, lisäksi jalankulun,
	 leikkipaikan ja koripallokentän valaistus
•	 Urheilupuiston jätehuolto
•	 Urheilupuiston pysäköintialue 50 m
•	 Asianmukaiset opastekyltit
•	 Varustus erittäin monipuolinen
•	 Yleiskunto skeitattavilla pinnoilla hyvä,
	 graffiteja jonkin verran

Epäkohdat ja korjaukset

Noppakivireunuksista irtoaa kivet paikoin kovan
kulutuksen vuoksi. Epävirallisia
sisäänkäyntireittejä muodostunut parkkipaikan
suunnasta ojan yli neljä kappaletta. On
levitetty mursketta reiteille, mutta ojan luiskat
kuluneet. Ojan pohjalle heitetty noppakiviä
askelmiksi ylittämisen helpottamiseksi.

Kustannukset

Toteutuneet kustannukset: 7150000 € (420 €/m²)
(murskepatja + skeittirakenteet, pl. stabilointi)



 3.9 SUURPELLON SKEITTIPAIKKA, UUSKARTANONPUISTO

Osoite: Ylismäentie 15
	  N 60.179183, E 24.743093

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee puistoalueella (VP).
Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 770 m², betonipintoja
	 luonnonkallion lomassa, I-laatutaso
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 220 m

•	 Ei aitoja
•	 2 valaisinmastoa ja viereisen kävelytien
	 valaisinpylväät
•	 Syväkeräyssäiliö ja roskakori
•	 Asianmukaiset opastekyltit, mutta töhritty
•	 Muutamia parkkipaikkoja n. 50 m päässä
•	 Monipuolinen varustus hyvässä kunnossa,
      graffiteja jonkin verran

Kustannukset

Toteutuneet kustannukset: 421000 € (545 €/m²)

Epäkohdat ja korjaukset

Lukukelvottomiksi töhrityt opastekyltit tulee 
uusia. Roskia ja tyhjiä pulloja alueella, vaikka 
roska-astiat on selkeästi esillä.

16 Espoon skeittipaikkaohjelma 2014–2024 ja palveluverkkotarkastelu
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 3.10 NIITTYSILLANPUISTON SKEITTIPAIKKA, NIITTYKUMPU

Toteutuneet kustannukset: 235000 € (315 €/m²)

Osoite: Niittyportti 7
	  N 60.169785, E 24.769038

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee puistoalueella (VP). Maa-
alue on kaupungin omistuksessa.

Aluekuvaus
•	 Pinta-ala noin 750 m², betonia ja confaltia
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 100 m
•	 Osittain aidattu jalankulun ja autotien kohdilta
•	 5 puistovalaisinta ja lisäksi kävely-
	 ja autotien valaisimet
•	 Syväkeräyssäiliö ja kaksi roskakoria
•	 Tienvarsiparkkeja, liiketilan sekä koulun
	 parkkipaikat vieressä
•	 Asianmukaiset opastekyltit sisäänkäynneillä
•	 Betonielementtejä sekä erillsiä varusteita,
      monipuolinen
•	 Yleiskunto erittäin hyvä

Epäkohdat ja korjaukset

Uusi skeittipaikka. Ei huomautettavaa.

Kustannukset



 3.11 SÄTERINNIITYNKENTÄN SKEITTIPAIKKA

Osoite: Säterinpuistontie 5
	 N 60.215771, E 24.798834

Asemakaavatilanne
ja maanomistus

Skeittipaikka sijaitsee kaavassa urheilu- ja
virkistysalueella (VU). Maa-alue on kaupungin
omistuksessa.

Aluekuvaus

•	 Pinta-ala: 525 m², asfalttikenttä
•	 Etäisyys lähimmästä asutuksesta n. 150 m
•	 Aidattu kauttaaltaan, rajautuu pelikenttien
      aitoihin
•	 Pelikenttien valaistus, 4 valaisinmastoa
•	 Useita roskakoreja alueella
•	 Asianmukaiset opastekyltit
•	 Säterinkentän parkkipaikat vieressä
•	 Varustus: street unit
      -skeittielementtejä asfalttikentällä

Epäkohdat ja korjaukset

Vieressä miniareena, josta voi lentää 

palloja skeittialueelle.
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4 SUUNNITTELUSSA OLEVAT SKEITTIPAIKAT*

Tässä luvussa on käsitelty suunnitellut tai suunnittelun loppuvaiheessa olevat uudet
skeittipaikat, joiden toteutus on alkanut tai on alkamassa lähivuosina.

Vuonna 2018 suunnittelussa on Matinkylän skeittipaikan kunnostus.

kk

*päivitetty 2018
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5 TARPEELLISET UUDET SKEITTIPAIKAT

Tässä luvussa on määritelty skeittiohjelman tavoitteelliset uudet skeittipaikat. Kohteet 
on määritelty huomioiden nykyiset skeittipaikat, saavutettavuus sekä asukasmäärä, sen 
kehittyminen ja ikärakenne. Kohteiden asemakaava- ja suunnittelutilanne, kiireellisyys, 
koko ja laatutaso vaihtelevat.

 5.1 FINNOO

Finnoon asemakaavan laatimisen yhteydessä tehdyssä virkistysalueiden yleissuunnitel-
massa on esitetty tilavaraus skeittipaikalle nykyisten viljelypalstojen lähistöllä.

Ote yleissuunnitelmapiirustuksesta, Näkymä Oy, 2012.
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5.2 JÄRVENPERÄ

Järvenperässä Karamzinin koulun, nuorisotilan ja kentän yhteyteen voidaan harkita 
myös skeittipaikan sijoittamista.

5.3 KAUKLAHTI

Kauklahdessa on katsottuna kaksi vaihtoehtoista puistoaluetta, joihin on mahdollista 
sijoittaa skeittipaikka. Alueiden valinnassa on huomioitu mm. kaavatilanne, maanomis-
tus, maaperäolosuhteet ja asumisen läheisyys. Mahdolliset paikat ovat Lasipuisto (teol-
lisuusalueen keskellä, puistossa myös koira-aitaus), ja etelämpänä Vantinkulmanpuisto 
Kauklahteen sijoitettava skeittipaikka palvelee myös Saunalahden aluetta.

5.4 LAAKSOLAHDEN URHEILUPUISTO

Laaksolahden urheilupuistosta etsitään paikkaa skeittialueelle.

5.5 LATOKASKENNIITTY*

Latokaskenniittyyn on suunnittelilla urheilupuisto, johon esitetään myös skeittipaikkaa.
Urheilupuiston mahdollistava asemakaava on hyväksytty kesällä 2018. Myöhemmässä
suunnitteluvaiheessa tulee tarkastella Latokaskenniittyä lähellä olevan Pisanpuiston nykyisen
skeittipaikan tilannetta ja arvioida mahdollista päällekkäisyyttä.

5.6 NIITTYKUMPU (toteutettu)*

Niittykummun kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on osoitettu skeittipaikka Niittys-
illanpuiston keskiosaan, Niittykummun koulun eteläpuolelle. Alueelle laaditaan puisto-
suunnitelma v. 2014. Kohteeseen pyritään toteuttamaan  II-tason skeittipaikka kaava-
alueen muun kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä.

5.7 PERKKAA

Hatsinanaukiolle, joka on asemakaavallisesti katualuetta,  on ideoitu pienimuotoista
skeittipistettä tai skeitattavaksi soveltuvia pintoja, kalusteita tai rakenteita.

5.8 PERUSMÄKI / NIIPPERI / VIISKORPI

Kaavoittaja etsii mahdollista sijaintipaikkaa skeitille Perusmäen, Niipperin ja Viiskorven 
alueella.

*päivitetty 2018
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 5.9 SILATARHAN SKEITTIPAIKKA, SUURPELTO

Silatarhan puistosuunnitelmassa on tilavaraus skeittipaikalle.

 5.10 SÄTERINNIITTY (toteutettu)*

Säterinniittyn alueelle on tulossa lähiliikuntapaikka, joka voi sisältää myös skeittipaikan.

Melko lähellä Säterinniittyä sijaitsevat myös Kilonpuiston, Leppävaaran urheilupuiston
ja mahdollinen Perkkaan skeittipaikka. Leppävaaran alueella nuorten määrä kasvaa ja
suurten väylien estevaikutus pidentää etäisyyksiä, joten myös Säterinniityn paikka on
perusteltu.

 5.11 TAPIOLAN URHEILUPUISTO

Tapiolan urheilupuiston alueelle on tehty alustava kokonaissuunnitelma, jossa on osoi-
tettu tuleva rakentaminen ja myös skeittipaikka. Koivu-Mankkaan - Tapiolan urheilupuis-
ton kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 5.6.2013.

Suunnittelu on käynnistynyt kaava-alueen katuyhteyksien ja aukioiden osalta (ei toi-
mintapisteet ja hallit). Pysäköintialueet tarvitaan vielä luultavasti vuosia, joten niiden
paikalle ei voida suunnitella skeittipaikkaa. Nyt käynnissä olevassa suunnittelussa tutki-
taan mahdollisuuksia sijoittaa (1-laatutason) skeittipaikka aukiolle, olevan kaavan puo-
lelle, jolloin toteutuminen lähivuosina olisi mahdollista.

Ote Tapiolan urheilupuiston ympäristösuunnitelmasta, Näkymä Oy, 2011.

*päivitetty 2018*päivitetty 2018
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5.12 YMMERSTA, ULLANMÄEN SKEITTIPAIKKA

Viheralueiden yleissuunnitelmassa (2005) on tutkittu erilaisia puistotoimintoja Ymmers-
tan alueella, jolloin myös skeittipaikan mahdollisuus on tuotu esiin. Tarkempaa paikkaa 
skeitille ei ole suunniteltu.

6 KOULUALUEIDEN SKEITTIPAIKAT JA SKEITTIHALLIT

Espoossa on suunniteltu muutamien koulujen (esim. Saunalahti) pihoille skeitattavia 
elementtejä. Näitä koulujen pihoja ei kuitenkaan ole listattu skeittipaikkaohjelmaan. 
Koulupihojen skeitattavat alueet ovat käytössä vain koulupäivän ulkopuolella, eivätkä 
ne ole varsinaisia yleisiä skeittipaikkoja. Koulu on vastuussa koulualueella koulupäivän 
aikana tapahtuvasta toiminnasta.

Pääkaupunkiseudulla on Tuulimäen sisäskeittihallin lisäksi yksi halli Helsingin Kontulas-
sa. Espoossa on todettu tarve myös uudelle skeittihallille, joka parantaisi lajin harras-
tusmahdollisuuksia talvikaudella. Asia nousi esiin myös webrobol-kyselyn vastauksis-
sa.   Keski-Espoon urheilupuistoon on tutkittu mahdollisuutta toteuttaa nuorisokeskus, 
ja skeittaus voi olla yksi sinne tulevista toiminnoista.

Ote Ymmerstan viheralueiden leikkipaikka- ja puistokäytäväselvityksen yleissuunnitelmasta, Maa ja Vesi, 2005.
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7 KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT JA SAAVUTETTAVUUS

7.1 LAJI JA KÄYTTÄJÄT

Skeittaus on laji, jota voi harrastaa hyvin monella tavalla ja erilaisissa paikoissa. Lajin 
suosio perustuu todennäköisesti juuri tähän säännöttömyyteen ja valinnanvapauteen. 
Skeittausta sivuavia lajeja ovat rullaluistelu, scoottaus eli temppurullalautailu sekä 
bmx-pyöräily. Rullaluistimilla, potkulaudalla ja bmx-pyörillä tehtävissä tempuissa voi-
daan hyödyntää skeittipaikkojen rakenteita, mutta lajien vaatimukset saattavat poiketa 
kuitenkin esim. rakenteiden jyrkkyyden ja koon suhteen.  Katuskeittaus on kaupunkiym-
päristössä tapahtuvaa skeittausta, jossa temppujen tekemisessä hyödynnetään esim. 
paasipenkkejä, kaiteita, portaita ja muita rakenteita. Julkisen kaupunkitilan suunnit-
telussa tulee skeittaus ottaa huomioon, arvioida paikan soveltuvuus skeittaukseen ja 
määritellä tavoitteet ja keinot sen mukaan, halutaanko skeittausta suosia vai onko sitä 
tarpeen estää.

Kattavia ja ajanmukaisia selvityksiä skeittauksen harrastajamääristä Suomessa tai pää-
kaupunkiseudulla ei ole tehty 2000-luvun alun jälkeen, jolloin todettiin skeittauksen suo-
sion ja harrastajamäärien olevan nopeassa kasvussa. Helsingin kaupungin tietokeskuk-
sen vuonna 2001 tekemän tutkimuksen mukaan 18% ala-asteikäisistä pojista lautailee 
vähintään kerran viikossa. Skeittausta harrastavat myös aikuiset. 

7.2 SAAVUTETTAVUUS JA KOKO

Viereisellä sivulla on esitetty karttatarkastelu nykyisten ja uusien skeittipaikkojen saa-
vutettavuudesta 1,5 kilometrin säteellä. Pienempien ns. skeittipisteiden saavutetta-
vuussäteeksi on määritelty 700 m. Kartalle on merkitty myös Tuulimäen sisäskeittihalli 
Tapiolassa sekä Kauniaisissa sijaitseva Thurmaninpuiston skeittipaikka.

Toimivan skeittipaikan kooksi on ohjausyhmässä määritelty noin 800 m². Kaavoitusvai-
heessa ja yleissuunnitelmassa on tilaa hyvä varata 1000 m² tai enemmänkin, jos halu-
taan monipuolinen, 1-laatutason paikka.

Helsingin skeittiohjelmassa (2009) Helsingin ympäristökeskus on yhteistyössä skeitti-
työryhmän kanssa linjannut suositeltavaksi skeittipaikan ja asutuksen väliseksi vähim-
mäisetäisyydeksi 100 metriä. 



Skeittipuistojen saavutettavuustarkastelu 
1,5 km (ja 700 m) säteellä tutkittuna*

Poistettava skeittipuisto

Rakennetut skeittipuistot

Tarpeelliset uudet skeittipuistot

Rakennetut skeittipuistot (Kauniainen)

*päivitetty 2018
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7.3 KÄYTTÄJÄMÄÄRIEN ARVIO JA KASVUARVIO ESPOOSSA

7-17-vuotiaiden määrää Espoossa tarkasteltiin vuoden 2013 tietojen ja vuoden 2023 vä-
estöennusteen osalta. Väestöennusteen perusteella tutkittiin, mihin skeittipaikkoja tulisi 
tulevaisuudessa sijoittaa, jotta jokaisella suuralueella olisi riittävästi ja tasapuolisesti 
skeittipaikkoja suhteessa 7-17-vuotiaiden määrään.

7-17-vuotiaiden määrä kasvaa Espoossa kaikkein nopeimmin Suurpellossa (joka kuuluu 
Suur-Matinkylän alueeseen), jossa 7-17-vuotiaiden määrä vuonna 2013 oli 142 ja Väes-
töennusteen mukaan vuonna 2023 1546. 7-17-vuotiaiden määrä siis lähes kymmenker-
taistuu. Suurpeltoon on rakenteilla Uuskartanon skeittipaikka ja suunnitteilla Silatarhan 
skeittipaikka. Toinen 7-17-vuotiaiden suhteen nopeasti kasvava alue on Saunaniemi, 
jossa nuorten määrä kolminkertaistuu (285 > 1173). Saunaniemi kuuluu Suur-Espoon-
lahden alueeseen, mutta sijaitsee Kauklahden skeittipaikan saavutettavuussäteen tun-
tumassa.
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Suur‐Kauklahti 1360 2045 50,4 %  ‐ 1 kpl: Kauklahti Kauklahti 2045

Suur‐Matinkylä 4206 5606 33,3 %

Matinkylän 
urheilupuisto,
Suurpelto/ 
Uuskartanonpuisto 2803 1 kpl: Olarinmäki Suurpelto/Silatarha 1869

Vanha‐Espoo 5414 6448 19,1 % Kirkkojärvi 6448
2 kpl: Suvela, 
Järvenperä

Järvenperä
Ymmersta 2149

Pohjois‐Espoo 2047 2418 18,1 % Metsämaa 2418 0 kpl Perusmäki‐Niipperi‐Viiskorpi 1209

Suur‐Leppävaara 8062 9015 11,8 %

Leppävaaran 
urheilupuisto,
Kilonpuisto 4508

3 kpl: Etelä‐
Leppävaara, 
Perkkaa, Jupperi

Laaksolahden urheilupuisto
Perkkaa
Etelä‐Leppävaara/ Säterinniitty 1803

Suur‐Tapiola 5184 5769 11,3 %  ‐ 

3 kpl: Niittykumpu, 
Pohjois‐Tapiola, 
Vanha‐Mankkaa

Niittykumpu
Tapiolan urheilupuisto 2884

Suur‐Espoonlahti 7512 8005 6,6 %

Espoonlahden 
urheilupuisto,
Pisanpuisto 4003

2 kpl: Saunaniemi, 
Kivenlahti

Finnoo
Latokaskenniitty 2001
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Esimerkki 1-laatutason skeittipaikasta: 

yllä: Leikkipaikka Hilleri, Herttoniemi, Helsinki. Suun-
nittelu ja valokuva: Janne Saario

Esimerkki 2-tason skeittipaikasta: Espoonlahti.

Skeittipaikka Tukholmassa, valokuva Pia Kurki



Espoon skeittipaikkaohjelma 2014–2024 ja palveluverkkotarkastelu 28

8.2 UUSIEN SKEITTIPAIKKOJEN TOTEUTUSJÄRJESTYS

Uusien skeittipaikkojen toteutusjärjestykseen vaikuttaa sekä 7-17-vuotiaiden 
ikäryhmän asukaslukuennuste että kaavoitus- ja muu suunnittelutilanne. Lisäksi on 
huomioitu kyselyssä saatu palaute.

Ohjelmakauden 2014-2024 tavoitteena on ollut toteuttaa Leppävaaran, Kirkkojärven, 
Uuskartanonpuiston, Järvenperän, Kauklahden, Niittykummun, Perkkaan ja Säterinniityn 
skeittipaikat.

Näistä on vuoteen 2018 mennessä toteutettu kaikki Järvenperän ja Perkkaan skeittipaikkoja 
lukuunottamatta. Eli Leppävaaran, Uuskartanonpuiston, Kirkkojärven, Niittykummun sekä 
Säterinniityn skeittipaikat ovat valmistuneet vuoteen 2018 mennessä.

8 SKEITTIOHJELMAN JOHTOPÄÄTÖKSET*

8.1 UUSIEN SKEITTIPAIKKOJEN LAATU JA LUONNE

Uudet skeittipaikat toteutetaan joko 1- tai 2-laatutason mukaisiksi. Lisäksi Järvenpe-
rään, Perkkaalle on ohjelmassa määritelty pienimuotoisempi skeittipiste, esimerkiksi 
aukion tai muun julkisen alueen osa, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi skeitattavaksi 
soveltuvia kalusteita.

1-laatutason skeittipaikalla tarkoitetaan betonipintaista skeittipaikkaa, jossa kalusteet
on valettu betonista ja ne liittyvät kiinteästi ja yhtenäisesti ympäröiviin pintoihin. Koko
paikka on eräänlainen taitorakenne.

2-laatutason skeittipaikat ovat asfalttipintaisia, ja niiden kalusteet ja varusteet ovat
skeitattavaksi tarkoitettuja valmiskalusteita, tai niistä turvallisuusmääräykset täyttäen
muokattuja kokonaisuuksia.

1-laatutaso on suositus, mutta kustannussyistä voidaan ao. kohde suunnitella myös
2-laatutason mukaiseksi skeittipaikaksi.

1‐LAATUTASON SKEITTIPAIKAT 2‐LAATUTASON SKEITTIPAIKAT PIENIMUOTOISET SKEITTIPISTEET
Finnoo Latokaskenniitty	 Järvenperä
Kauklahti Perusmäki/Niipperi/Viiskorpi Perkkaa
Laaksolahti Suurpelto, Silatarha
Tapiola	 	 	 	 Ymmersta

*päivitetty 2018

8.3 POISTETTAVAT SKEITTIPAIKAT

Kilonpuiston skeittipaikka ei palvele skeittaajia nykyisessä tilassa. Skeittipaikan lähistölle on 
valmistunut Leppävaaran skeittipaikka sekä pienimuotoinen Säterinniityn skeittipaikka. 
Kilonpuiston skeittipaikkaa ei ole järkevää kunnostaa skeittipaikkana, vaan se poistetaan 
käytöstä.
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9 WEBROPOL-KYSELY

Skeittipaikkaohjelmaan liittyen toteutettiin webropol-kysely, joka ohjattiin sekä käyttä-
jille että kaupungin työntekijöille. Kyselyn vastausaika oli 29.10.–19.11. ja vastauksia 
saatiin 85 kpl.  

Vastauksissa nousivat esiin erityisesti seuraavat asiat: 

•	 Uudelle	sisäskeittihallille	on	suuri	tarve.
•	 Tapiolassa	on	tarve	skeittipaikalle.	Tapiola	ja	Niittykumpu	helposti	saavutettavissa.
•	 Laaksolahdessa	ja	Pohjois-Espoossa	on	tarve	skeittipaikalle.
•	 Matinkylän	skeittipaikalla	on	uusimistarve.
•	 Espoonlahden	skeittipaikalle	toivotaan	lisävarusteita	tms.	kehittämistä.
•	 Satsataan	mieluummin	 laadukkaisiin	 ja	 isoihin	 paikkoihin	 ja	 harvempaan	 verkostoon.	Toisaalta	

todettiin myös vaatimattomammat, lähiskeittipaikat tarpeellisiksi pienempiä lapsia ajatellen.
•	 Scootauksesta	ja	yleensä	skeittipaikkojen	käyttäytymisohjeista	toivottiin	yhtenäistä	linjaa.
•	 Toivottiin	myös	mahdollisuutta	myös	omatoimiseen	rakentamiseen.

Kysyttäessä tärkeys- ja kiireellisyysjärjestystä viisi ensimmäistä kohdetta olivat Tapiola, 
Niittykumpu, Finnoo, Laaksolahti ja Kauklahti.

Kysyttäessä hyvän skeittipaikan piirteitä nousivat vastauksissa esiin betonipinta, laa-
dukkuus, kestävyys, monipuolisuus, soveltuvuus eri-ikäisille, hyvät liikenneyhteydet, 
riittävä etäisyys asutuksesta, toimivuus käytössä ja suunnittelun tärkeys.  

Seuraavilla sivuilla on esitetty muutamien kyselyn kohtien vastaukset.
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1. Ikä:
Vastaajien määrä: 81 
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3. Sukupuoli:
Vastaajien määrä: 82 
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6. 1. Harrastatko skeittausta tai muuta samantyyppistä lajia (scoottaus, temppurullaluistelu, bmx-
pyöräily, tms.)?
Vastaajien määrä: 85 
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9. 4. Missä skeittaat nykyisin? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 68 
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Ymmersta

13. 8. Uuskartanonpuiston (eteläinen Suurpelto/Olari) ja Leppävaaran skeittipaikkojen
rakentaminen sekä Kirkkojärven skeittipaikan kunnostus sisältyvät lähivuosien
rakentamisohjelmaan. Leppävaarassa uusi skeittipaikka on jo rakenteilla. Valitse muista
mahdollisista uusista skeittipaikoista mielestäsi tärkeimmät ajatellen niiden rakentamista
seuraavan 10 vuoden aikana. Voit valita 1-3 kohdetta.
Vastaajien määrä: 76 
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rakentamisohjelmaan. Leppävaarassa uusi skeittipaikka on jo rakenteilla. Valitse muista
mahdollisista uusista skeittipaikoista mielestäsi tärkeimmät ajatellen niiden rakentamista
seuraavan 10 vuoden aikana. Voit valita 1-3 kohdetta.
Vastaajien määrä: 76 






