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§ 80
Nimistötoimikunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle val-
tuustoaloitteesta, joka koskee uuden, meren rannalle rakennettavan 
kadun nimeämistä Kalastajankaduksi

HEL 2021-011568 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle: 

Nimistötoimikunta keskusteli Seida Sohrabin ym. valtuustoaloitteesta, 
joka koskee uuden, meren rannalle rakennettavan kadun nimeämistä 
Kalastajankaduksi. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin 
nimistöä kohtaan.

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitel-
laan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, 
ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että 
annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäris-
töön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saate-
taan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan 
tietyn aihealueen piiristä. 

Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin ranta-alueilla on jo vanhastaan 
suosittu nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät Helsingin merellisyydestä 
kumpuaviin teemoihin. Näitä aihepiirejä ovat muun muassa merenkulku 
ja kauppa (esimerkiksi Laajasalossa ja Karhusaaressa), merenkulun 
ammattilaiset (Ullanlinnassa ja Punavuoressa), merenkulun väylät, me-
ret ja merimytologia (Länsisatamassa), meriviitat ja merenkulku (Vuo-
saaressa). Lisäksi nimistössä on muistettu kalojen, kalastuksen ja ka-
lastusvälineiden sekä laivanrakennuksen, veneilyn ja ranta-alueiden 
elinkeinojen teemoja. Myös rantakasvillisuutta ja ranta-alueiden eläi-
mistöä on huomioitu kaavanimissä eri puolilla kaupunkia.

Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankaupungin-
kosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -niminen 
pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen rantapuisto. 
Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 
11317. Naapurikaupungissa Espoossa on Kalastajankuja – Fiskarg-
ränden, Kalastajanmäki – Fiskarbacken, Kalastajanpolku – Fiskargån-
gen ja Kalastajantie – Fiskarvägen, ja Vantaallakin on Kalastajankuja – 
Fiskargränden. Helsingissä on lisäksi Kalastajatorpantie – Fiskartorps-
vägen, ja Espoossa muun muassa Kalastajankujanpolku – Fiskarg-
rändsgången ja Kalastajanmäenpolku – Fiskarbacksgången. 
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Uusia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon koko pääkaupun-
kiseudun olemassa oleva ja suunniteltu nimistö. Pelastusturvallisuus-
syistä ja paikantamisen helpottamiseksi samanalkuisten tai saman-
tyyppisten kadunnimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyy-
dessä. On jännittävä havainto, että juuri Kalastajankatua (Fiskargatan) 
ei pääkaupunkiseudun nimistössä ole, mutta kalastuksen aihepiiri ja 
kalastajien ammattikunta on huomioitu nimistössä monin tavoin muu-
ten.
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