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§ 454
Nimistötoimikunnan asettaminen

HEL 2019-005811 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka 
tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista ni-
mistökysymyksistä. 

Samalla kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet 
seuraavasti:

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
1. tiimipäällikkö Suvi Tyynilä 

kaupunkiympäristön toimiala
yleiskaavasuunnittelija Satu Taru-
la 
kaupunkiympäristön toimiala

2. yleiskaavasuunnittelija Jussi 
Mäkinen 
kaupunkiympäristön toimiala

tiimipäällikkö Taneli Nissinen 
kaupunkiympäristön toimiala

3. tiimivastaava Anna Finnilä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la

tutkija Eva Packalén 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

4. kaupungingeodeetti Heikki 
Laaksonen 
kaupunkiympäristön toimiala

kiinteistöinsinööri Suvi Uotila 
kaupunkiympäristön toimiala

5. kulttuuritoimittaja Minna Joen-
niemi

kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjär-
vi

6. toimittaja Miska Rantanen toimittaja Anu Nousiainen
7. dosentti Mikko-Olavi Seppälä filosofian maisteri Anton Eskola
8. erityisasiantuntija Helinä Uusi-

talo
erityisasiantuntija Heikki Hurtta

9. namnvårdare Maria Vidberg ledande språkvårdare Anna Maria 
Gustafsson

Puheenjohtaja Suvi Tyynilä  
Varapuheenjohtaja Jussi Mäkinen  

Samalla kaupunginhallitus
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 määräsi nimistötoimikunnan esittelijäksi nimistönsuunnittelija Jo-
hanna Lehtosen kaupunkiympäristön toimialalta ja esittelijän sijai-
seksi suunnittelija Hanna Ikosen kaupunkiympäristön toimialalta

 kehotti kaupunkiympäristön toimialaa vastaamaan toimielimen sih-
teeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituksen 
30.12.1959 tekemän ensimmäisen asettamispäätöksen mukaan nimis-
tötoimikunta vastaa asemakaavoihin tarvittavista nimiehdotuksista. 
Helsinki kasvaa jatkuvasti, ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla 
asemakaavoitettavilla alueilla ja entistä enemmän myös täydennysra-
kentamisalueilla.

Nimistötoimikunnan tehtävät

Nimistötoimikunnan laaja-alaista ja pitkäaikaista asiantuntemusta tarvi-
taan asemakaavanimistön suunnittelun lisäksi muun muassa kaupun-
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gin alueelliseen jakoon liittyvissä nimikysymyksissä sekä liikennepy-
säkkien, julkisten rakennusten yms. tilojen nimeämisessä. Nimistötoi-
mikunta vastaa nimistöön ja nimeämiseen liittyviin aloitteisiin ja esityk-
siin, joita saapuu kaupungin asukkailta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta. 
Nimistötoimikunta tekee lisäksi kaupungin toimielinten ja viranomaisten 
pyynnöstä nimiehdotuksia ja antaa lausuntoja nimikysymyksissä.

Nimistötoimikunta seuraa nimistöntutkimuksen ja nimistönsuunnittelun 
kehittymistä Suomessa ja muualla Euroopassa sekä tekee yhteistyötä 
pääkaupunkiseudun kaupunkien nimistönsuunnittelusta vastaavien ta-
hojen kanssa. Nimistötoimikunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa ja 
syventää tietoisuutta Helsingin nimistöstä ja eri aikakausien nimikerros-
tumista.

Nimistötoimikunnan kokoonpano

Nimistötoimikunnassa on edustettuna Helsingin kaupungin henkilöstön 
lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä 
kaupungin ulkopuolisia erityisasiantuntijatahoja. Välittömät ja tiiviit kon-
taktit kaupungin ulkopuolisiin asiantuntijoihin edistävät nimistökysymys-
ten laadukasta ja pitkäjänteisestä valmistelua. Kaikki nimistötoimikun-
nan kokoonpanoon esitetyt henkilöt esitetään nimettäväksi perehtynei-
syytensä, asiantuntemuksensa ja nimiasioita kohtaan osoittamansa 
henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esitetään ni-
mettäväksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta, mikä 
on osoittautunut käytännössä parhaaksi ratkaisuksi, sillä uusia nimiä 
suunnitellaan pääasiassa asemakaavoituksen tarpeisiin.

Nimistötoimikunnan jäsenistössä on Helsingin kaupungin edustajat 
kaupunkiympäristön toimialalta asemakaavoituksesta, maankäytön 
yleissuunnittelusta, liikenne- ja katusuunnittelusta ja kaupunkimittauk-
sesta. Heidän kauttaan nimistötoimikunnan työhön saadaan kaavoituk-
sen, kaupunkisuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun sekä paikkatie-
don, karttatuotannon ja osoitesuunnittelun näkökulmaa. Helsingin kau-
punginmuseon edustaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta tuo esiin 
Helsingin historian ja historiantutkimuksen perspektiiviä.

Pysyvänä kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona on Kotimaisten 
kielten keskus, jonka suomen kielen, ruotsin kielen, nimistöntutkimuk-
sen ja nimistönhuollon asiantuntemus on edustettuna nimistötoimikun-
nan jäsenistössä. Muualta kuin Helsingin kaupungin organisaatiosta ja 
Kotimaisten kielten keskuksesta tulevat asiantuntijat edustavat muun 
muassa Helsingin historian, kulttuurihistorian, mikrohistorian, kulttuurin, 
median, taiteen, kaupunkikulttuurin ja urbanismin erityisaloja.
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Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mu-
kaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimie-
limen toimintaan tehtävänsä tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Nimistötoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 
§:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan mää-
rättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti 
projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Nimistötoimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalk-
kioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luotta-
mustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon jär-
jestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten 
korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamus-
henkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos


