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Skeittipuistosta suunniteltiin monipuolinen ja 
kooltaan suuri 2500 m2 betoninen kokonaisuus.  
Skeittipuiston suunnittelu käynnistyi alkuvuo-
desta 2014. Aluksi paikallisten skeittareiden 
kanssa pidettiin työpaja, missä nuoret toivat 
esille yksityiskohtaisia ideoita skeitattavista 
muodoista sekä toiveen saada ainutlaatuinen 
ja omaleimainen skeittipuisto. 

Skeittipuisto sijaitsee Drottningparkenin 
puistoalueella. Alue on keskustan laidalla, 
lukion ja kaupungin historiallisen hautaus-
maan kyljessä. Viihtyisä viheralue kookkaine 
puineen luo ihanteellisen ympäristön isolle 
betoniselle skeittipuistolle. 

Skeittipuiston arkkitehtooninen teema sai 
vaikutteensa viereisen hautausmaan läheisyy-
destä sekä skeittareiden pitkään palkitusta 
odotuksesta.

Ote luonnosteluvaiheen muistiinpanoista:
”Hautausmaalla hiljaista porukkaa, kuopattuna. 
Viereen isot betoniset kuopat missä elämänsä 
kesää viettävät nuoret pomppii, suhailee ja liitää 
pitkin pintoja. Kuoppien vierustat käsitellään 
ikäänkuin vanha halkeillut kadunpinta. Kun 
tarpeeksi kauan odottaa, aika tekee tehtävänsä. ”

 
Rakentamisesta vastasi ruotsalainen skeitti-
puistoihin erikoistunut urakoitsija Enr. Heidän 
rakennusporukassaan oli mukana kanadalainen 
Beaver Concrete ja suomalainen Concrete Proof.

Rakentaminen kesti yhteensä viisi kuu-
kautta. Puisto valmistui syyskuussa 2015.

Örebron skeittipuisto

Janne Saario, maisema-arkkitehti  
info@jannesaario.com  

Örebro on reilun sadantuhannen asukkaan kaupunki Keski-Ruot-
sissa noin 100 kilometriä Tukholmasta länteen. Kaupungissa on 
ollut jo 1990-luvulta asti vahva skeittiskene. Sieltä on ponnistanut 
tunnetuksi muun muassa maailman kuulu skeittipunkbändi 
Millencolin. Örebron kaupungin kadut ja aukiot ovat pääasiassa 
mukulakivi päällysteisiä, joten skeittipuistolle oli todellista tar-
vetta. Öre bron skeittiseura oli jo vuosia hakenut kaupunkiin 
kunnollista skeittipuistoa.

Arkkitehtuurisuunnittelu: 
maisema-arkkitehti Janne Saario
Rakennesuunnittelu: Pivotech
Taideteoksen suunnittelu: 
Zunino Ignestam Studio
Rakentaja: Enr / Beaver concrete
Suunnittelu: 2014 – 2015
Rakentaminen: 2015
Rakennuttaja: Örebron kaupunki

1 Pienoismalli skeittipuistosta.

2 Zunino Ignestam Studio on suunnitellut ylimmän 

poolin reunalle veistoksen, joka esittää tulivuorta. Vuori 

on ikäänkuin haljennut ja magma valunut pooliin. 

Mosaiikkipintainen kimalteleva tuhkapilvi nousee 

tulivuoresta.
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3 Laajemman poolialueen pohja vaihtaa sävyään 

keltaisesta punaiseen laskeutuessaan syvemmälle.

4-6  Skeittipuisto sijaitsee puistoalueen keskellä.

7 Betonia on värjätty hiertotyön yhteydessä lisätyllä 

pigmenttijauheella. 

Örebro skatepark
The town of Örebro in central Sweden has already 
since the 1990’s boasted a strong skate scene. 
With the majority of the streets and squares 
of the town cobbled, there was a real need for 
a skatepark.

The skatepark designed by landscape archi-
tect Janne Saario and completed in the autumn 
of 2015 is a versatile 2500 m2 complex in concrete. 
The design of the park was started in early 2014 
by inviting local skaters to contribute their ideas 
for the forms of the park.

The skatepart is located in the park area 
of Drottningparken next to the historical cem-
etery of Örebro. The pleasant green zone with 

tall trees creates an ideal environment for the 
large skatepark built from concrete structures.

The architectural theme of the skatepark was 
derived from the nearby cemetery and the long 
wait of the skaters that was finally rewarded. 
“The silence of the cemetery residents, dead 
and buried. Next to them, big concrete holes, 
where youngsters in the prime of their life are 
gliding on the surfaces. The surroundings of 
the holes are made to look like worn out street 
surfaces. Wait long enough, and the time will 
catch up on you”, stated the draft produced at 
the design stage. 

The construction of the park was carried 
out but Swedish contractor Enr who specialises 
in skateparks. The construction team included 
also Canadian company Beaver Concrete, and 
Finnish company Concrete Proof.
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