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§ 166
Ledamoten Seida Sohrabis motion om att ge Helsingfors en ny gata 
med namnet Kalastajankatu (Fiskargatan)

HEL 2021-012414 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seida Sohrabi och 15 andra ledamöter konstaterar i sin 
motion som lämnades in 3.11.2021 bland annat att Helsingfors är känt 
utöver sin natur och trivsamhet även för närheten av havet. Staden 
växer och nya bostadscenter byggs vid havet, såsom på Sumparn och 
Degerö som båda ligger nära havet. Havet är känd för sina fiskar och 
många helsingforsbor fiskar. På grund av sitt maritima läge har man 
fiskat i Helsingfors redan i hundratals år. Ändå finns det ingen Fiskar-
gata i Helsingfors, även om flera andra kuststäder har en gata med det 
namnet. Institutet för de inhemska språken och Kommunförbundet har 
gett rekommendationer om hur kommuner ska namnge gator och 
vägar. Gatornas nya namn ska enligt rekommendationerna vara träf-
fande, inhemska och lätta att skriva. Namnen kan beakta områdets 
egenskaper och historiska aspekter. Namnet på en gata ska inte vara 
långt. Vi föreslår att en gata i Helsingfors får namnet Kalastajankatu 
(Fiskargatan).
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Namnkommittén och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden om motio-
nen.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till dessa utlåtanden och de 
talrika exemplen i dem att man i Helsingfors sedan länge har gynnat 
namnteman som har koppling till havet.

Dessutom ligger en gårdsgata med namnet Kalastajanpolku – Fis-
karstigen och en strandspark med namnet Kalastajanranta – Fis-
karstranden i stadsdelen Vik i Viksstranden vid Gammelstadsforsen. 
Dessa namn gavs i detaljplanen nr 11317 som vann lagakraft 2005. 
Även i grannkommunerna Esbo och Vanda finns några namn i detalj-
planerna med förleden fiskare. När nya gatunamn planeras beaktas det 
befintliga och planerade namnskicket i hela huvudstadsregionen, ef-
tersom gator med samma förled eller liknande namn ska ligga i ome-
delbar närhet av varandra för att göra det lättare för räddningsväsendet 
och även andra att hitta fram. Om en gata i Helsingfors gavs namnet 
Fiskargatan borde den ligga i närheten av Fiskarstigen och Fis-
karstranden. Nu planeras det inga planprojekt i området, men om det 
planläggas nya gator i området kan staden återkomma till frågan då.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att den 2.5.2022 har behandlat 
en motion som Seida Sohrabi väckte 13.10.2021 tillsammans med en 
annan ledamot och som hade samma innehåll (HEL 2021-011568). Då 
hade man inte vid beredningen lagt märke till att samma motion hade 
lämnats in med flera underskrifter. Därför behandlas motionssvaret på 
nytt med samma innehåll, men så att det föreläggs stadsfullmäktige.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter inom åtta månader.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 371

HEL 2021-012414 T 00 00 03

HEL 2021-011568

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi


