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Kaupunginhallitus

Kallion kaupunginosassa sijaitsevan puiston nimeäminen
Presidentti Tarja Halosen mukaan

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi ni-
metä maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella Kalliossa 11. kau-
punginosassa Linjojen osa-alueella kaupunginteatterin edustalla sijait-
sevan puiston presidentti Tarja Halosen mukaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistellut esityksen ylipormestarin
aloitteesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että arvokkaalla paikalla sijaitsevana
ja korkeatasoisesti hoidettuna tämä puisto soveltuu hyvin presidentti
Halosen nimikkopuistoksi.

Pääkaupunkina Helsinki noudattaa tapaa nimetä jokin paikka tai katu
jokaisen tasavallan presidentin virkaa hoitaneen henkilön mukaan.
Ajankohdan valitsemiseen tämän huomionosoituksen antamisessa ei
ole ollut vakiintunutta käytäntöä. Eräät presidentit ovat saaneet nime-
ään kantavan kohteen jo elinaikanaan. Tähän tapaan on nimetty esi-
merkiksi Martti Ahtisaaren aukio vuonna 2009, Mauno Koiviston aukio
vuonna 2004 ja Urho Kekkosen katu vuonna 1980.

Nimistötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 13.11.2013 Kallion kau-
punginosassa Linjojen osa-alueella sijaitsevan puiston nimeämistä Tar-
ja Halosen puistoksi presidentti Tarja Halosen mukaan. Nimistötoimi-
kunnan mielestä nimettävän paikan sijainti Kallion kaupunginosassa
Helsingin kaupunginteatterin edustalla on arvokas ja sellaisena sopiva
Tarja Halosen kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän yhteiskunnal-
lisen toiminnan muistamiseen. Kaupunginosalla on lisäksi kytkös presi-
dentti Halosen henkilöhistoriaan ja elinpiiriin. Nimistötoimikunta puoltaa
puistolle annettavaa nimeä Tarja Halosen puisto–Tarja Halonens park.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa vielä, että Tarja Halosen nimikko-
leikkipuiston perustamiseksi Kallioon oli 13.3.2013 tehty valtuustoaloite.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi 11.6.2013 aloitteesta antamas-
saan lausunnossa muun muassa, että yhtenä vaihtoehtona on nimetä
uusi puisto tai aukio Tarja Halosen mukaan ja tutkia leikkipuiston tai
leikkipaikan perustamista sinne. Kallion kaupunginosa on käytännössä
valmiiksi rakennettu eikä siellä ole lähitulevaisuudessa tiedossa hank-
keita, joissa asemakaavalla osoitettaisiin uusia puistoja tai aukioita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.
Kaupungin johtosääntöjen mukaan päätösvalta on kaupunginhallituk-
sella silloin kun asia on periaatteellisesti merkittävä.

Puiston nimeämisestä tehtävä päätös tulee ilmoittaa kiinteistöviraston
kaupunkimittausosastolle, jossa huolehditaan nimen merkitsemisestä
asemakaavaan.
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