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LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE LEIKKIPUIS-
TON NIMEÄMISTÄ KALLIOON PRESIDENTTI TARJA HALOSEN MU-
KAAN (KAUP.OSA 11) 
 
HEL 2013-003798 
 

Nimistötoimikunta keskusteli SDP:n valtuustoryhmän aloitteesta perus-
taa Tarja Halosen leikkipuisto Kallioon presidentti Tarja Halosen mu-
kaan. Valtuustoryhmä esittää, että Tarja Halosen nimikkoleikkipuisto 
voitaisiin perustaa esimerkiksi Franzenian kiinteistöön suunnitellun päi-
väkodin yhteyteen Torkkelinmäelle. 

 
Nimistötoimikunta muistuttaa vuonna 2004 hyväksymistään periaatteis-
ta, joiden mukaan esimerkiksi katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdet-
ta ei tule nimetä elossa olevan henkilön mukaan. Nämä ns. muistonimi-
periaatteet ovat yhdensuuntaiset YK:n ja kielilautakunnan suositusten 
kanssa. Tasavallan presidentin virkaa hoitaneiden henkilöiden kohdalla 
Helsinki on kuitenkin valinnut poikkeavan käytännön: Pääkaupunkina 
Helsinki on omaksunut tavan nimetä jokin paikka tai katu jokaisen tasa-
vallan presidentin virkaa hoitaneen henkilön mukaan. Ajankohdalle, jol-
loin tällainen huomionosoitus on annettu, ei ole ollut vakiintunutta käy-
täntöä. Eräät presidentit (Mannerheim 1942, Kekkonen 1980, Koivisto 
2004 ja Ahtisaari 2009) ovat saaneet tämän huomionosoituksen jo elin-
aikanaan.  

 
Nimistötoimikunta ei näe estettä jonkin kadun tai muun kohteen nimeä-
mistä presidentti Tarja Halosen mukaan. Nimistötoimikunnan mielestä 
presidentti Tarja Halosen (s. 1943) ansiokas toiminta on pysyvän muis-
tamisen arvoista. Nimistötoimikunta katsoo, että nimettävän paikan tu-
lee olla ympäristöltään ja sijainniltaan arvokas, presidentti Halosen elä-
mänpiiriin liittyvä paikka. Sellaisena voi hyvin tulla kyseeseen jokin koh-
de Kallion kaupunginosassa Siltasaaren, Linjojen tai Torkkelinmäen 
osa-alueella taikka Sörnäisten kaupunginosassa Vilhonvuoren osa-
alueella. Näillä alueilla on lähivuosina tulossa nimettäväksi kohteita 
esimerkiksi ranta-alueilla Hakaniemessä.  
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Nimistötoimikunta ei suosittele minkään käytössä olevan nimen muut-
tamista aloitteen pohjalta. Lisäksi nimistötoimikunta suosittaa johdon-
mukaisesti sekä etu- että sukunimen käyttämistä nimen muodostami-
sessa (vrt. Martti Ahtisaaren aukio, Mauno Koiviston aukio, Urho Kek-
kosen katu).  

 
Presidenttien mukaan ei tiettävästi ole aikaisemmin nimetty Helsingin 
kaupungin toimintoja kuten esimerkiksi kouluja, sairaaloita tai päiväko-
teja. Mikäli nimettäväksi kohteeksi valitaan leikkipuisto, nimistötoimikun-
ta toteaa, että Helsingin kaupungin leikkipuistot perustaa, ylläpitää ja 
nimeää varhaiskasvatusvirasto. Mikäli kuitenkin halutaan nimetä ase-
makaavalla jokin julkinen kaupunkitila presidentti Tarja Halosen mu-
kaan, olisi asia valmisteltava yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston ja nimistötoimikunnan kanssa.    

 
Kirje 10 asemakaavaosastolle. 
 
Lisätiedot: 
Lehtonen Johanna, nimistönsuunnittelija, puhelin 310 37386 
 
NIMISTÖTOIMIKUNTA 
 
 
 
 
Annukka Lindroos  Johanna Lehtonen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


