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maankäyttöjohtaja Raimo K. Saarinen    Helsinki 20.2.2019 

toimialajohtaja Mikko Aho 

Kaupunkiympäristön toimiala 

Helsingin kaupunki 

 

ASUKASVETOOMUS 

 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Pyydämme kohteliaasti kaupunkia harkitsemaan vielä uudelleen kaasuputken uuden linjauksen 

tarkistamista Oulunkylän Patolanmetsässä, jotta metsän ydinosan tuhoutuminen voitaisiin välttää.  

Asiasta on tuoreeltaan syntynyt kohua ja keskustelua tiedotusvälineitä myöten, kun kaupunki 

julkisti tarkemmat tiedot linjauksen sijoittumisesta maastoon. Muuttamalla linjausta hiukan 

pohjoisemmaksi seuraamaan nykyistä ulkoilureittiä vältyttäisiin myös uuden ulkoiluraitin 

rakentamiselta. Samalla säästettäisiin jatkossa myös huoltokustannuksissa. Ehdottamamme 

linjauksen alueella ei ole mitään kaasuputken sijoitusta estävää infrastruktuuria, kuten 

huoltolinjauksia, linnoitusrakenteita saati asutusta. Nykyisen hyvin toimivan ulkoilureitin ansiosta 

ei uudelle ole erityistä tarvetta muutenkaan.  

Patolanmetsä on merkittävä metsäkokonaisuus keskisessä Pohjois-Helsingissä Keskuspuiston ja 

Vantaajokilaakson välissä ja muodostaa myös tärkeän poikittaisyhteyden näiden kahden 

vihersormen välille. Nykyisessä yleiskaavassa tämä vihersydän on oikeutetusti saanut 

kaupunginosametsän nimityksen, mutta metsäalueella on laajempaakin merkitystä mm. 

liikuntapuiston ja koulujen toiminnalle. 

Oulunkylän ja naapurikaupunginosienkin asukkaiden piirissä on ollut pitkään huolta näistä 

keskeisistä viher- ja luontoalueista, joihin uusinkin kaavoitus on asettanut kovasti paineita. Nämä 

merkittäviin viheralueisiin kohdistuvien uhkien herättämät huolet näkyivät runsaina asukkaiden 

kannanottoina yleiskaavaprosessin yhteydessä. Myös Oulunkylä-Seura on eri kaavayhteyksissä 

viime vuosikymmenten aikana korostanut niin Patolanmetsän kuin em. muiden alueiden 

jättämistä rakentamisen ulkopuolelle.  Hiljattain alkaneessa Solakalliontien seudun 

asemakaavasuunnittelussa esitetään rakentamista myös Henrik Sohlbergin puistoon ja 

Helsinkipuistoon kuuluvan Toivolanmäen alueelle. Nämä ehdotukset ovat lisänneet asukkaiden 

ärtymystä. 
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Kaasuputken linjauksen tuoreeltaan synnyttämä kohu on ymmärrettävä nimeen omaan edellä 

kuvattua taustaa vasten, asukkaiden sietokyvyn ylittymisenä. Harkitsemalla vielä linjausta 

kaupunki osoittaisi aitoa vuorovaikutteisuutta ja asukkaiden kuulemista, koko hanke saisi 

kaipaamansa myönteistä nostetta, ilman että kaasuputken rakentamistyölle syntyisi merkittävää 

viivästystä tai olennaisia lisäkustannuksia. 

 

kunnioittavasti 

 

Oulunkylä-Seura ry. 

Marja Markko puheenjohtaja  Erwin Woitsch varapuheenjohtaja 

 

liite: kartta linjauksen tarkistamisesta (toimitetaan teknisten syiden vuoksi erikseen) 
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Silfverberg Leena, yksikön päällikkö 
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