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Kaupunkiympäristön toimiala 
Maankäyttö ja kaupunkirakenne 
Asemakaavoitus 
Asemakaavapäällikkö 
 
 
 

Nuorisoneuvoston esitys asemakaavapäällikölle Tehtaankadun osan 
nimen muuttamisesta 

 

Nuorisoneuvosto esitti asemakaavapäällikölle Ullanlinnan (7.) kaupun-
ginosassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän Tehtaankadun osan nimeksi 
Zelenskyinkatu – Zelenskyjsgatan. 

Esityksen perustelut 

Ullanlinnan kaupunginosan katualueilla on tällä hetkellä voimassa ase-
makaava 7775 vuodelta 1983. Tehtaankadulla sijaitsevan korttelin 133 
tontit 3–5 ovat Venäjän federaation omistuksessa. Tehtaankadun osoite-
numerossa 1 b, tontilla 3, toimii Venäjän suurlähetystö, osoitenumerossa 
1 c, tontilla 5, toimii Venäjän kaupallinen edustusto ja osoitenumerossa 1 
d, tontilla 4, toimii Venäjän suurlähetystön konsuliosasto. Tonteilla on 
tällä hetkellä voimassa asemakaava 2585 vuodelta 1949, asemakaava 
6232 vuodelta 1970 ja asemakaava 12117 vuodelta 2013. 

Esityksen tausta 

Venäjä aloitti 24.02.2022 hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. YK vahvistaa 
15.03.2022, että Venäjän hyökkäys on johtanut lähes 700 siviilin kuole-
maan ja yli 1 100 siviilin haavoittumiseen. YK arvioi kuolleiden ja haavoit-
tuneiden siviilien todellisen määrän olevan erittäin todennäköisesti suu-
rempia – esimerkiksi Ukrainan viranomaisten 14.03.2022 julkaiseman 
arvion mukaan ainoastaan Mariupolissa on kuollut noin 1 800–2 100 si-
viiliä. Lisäksi YK arvioi 14.03.2022, että yli 3 miljoonaa ukrainalaista on 
paennut maasta. 

Valtioneuvoston mukaan Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa 
aloittamat sotilaalliset toimet ja tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, su-
vereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. 
Myös Helsingin kaupunki on jyrkästi tuominnut Venäjän hyökkäyksen. 

Ukrainan presidenttinä toimii Volodymyr Zelenskyi, jonka johtajuus kriisin 
aikana on herättänyt laajaa kansainvälistä ihailua ja kunnioitusta. Zelens-
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kyista on tullut Ukrainan vastarinnan symboli. Sodan aikana muun mu-
assa Yhdysvaltain ja Turkin hallinto ovat kehottaneet Zelenskyia siirty-
mään turvallisempaan paikkaan. Venäjän pääkohteena olemisesta huoli-
matta, Zelenskyi on kieltäytynyt pakenemasta ja on edelleen Kiovassa. 

Tehtaankadun Pyhän Henrikin aukion ja Neitsytpolun välisen osan nimeä 
ehdotetaan muutettavaksi ja nimitettäväksi Ukrainan presidentti Volody-
myr Zelenskyin mukaan. Tehtaankatu valikoitui kohteeksi Venäjän suur-
lähetystön ja muiden hallinnollisten rakennusten sijaitessa Tehtaanka-
dulla. Kadunnimen muutoksen myötä Venäjän suurlähetystön osoitteeksi 
tulisi kadunnimi, joka on nimetty Venäjän hyökkäyssodan kohteena ole-
van valtion presidentin mukaan. 

Presidentti Zelenskyi on toiminnallaan osoittanut niin poikkeuksellista 
johtajuutta ja urheutta, että nimistösuunnittelun periaatteista on perustel-
tua joustaa ja nimetä Tehtaankadun osa Zelenskyin mukaan. Lisäksi ka-
dunnimen muutos on perusteltua myös Ukrainan ja ukrainalaisten vai-
kean tilanteesta johtuvien erityisten ja painavien syiden johdosta. 

Helsingin kaupunki tulee osoittaa solidaarisuutensa niin kotimaassaan 
henkensä uhalla taistelevia kuin kotimaastaan pakenevia ukrainalaisia 
kohtaan. Samalla kaupunki lähettää Venäjälle viestin, joka ei voi jäädä 
kenellekään epäselväksi – Helsinki on Ukrainan puolella. 

Päätöksen vaikutukset 

Kadunnimen muutos vaikuttaa Tehtaankadun osoitenumeroissa 1 a, 1 b, 
1 c, 1 d, 2, 4, 6, 8, 10 ja 12 sijaitsevien kiinteistöjen asukkaiden ja yritys-
ten, mukaan lukien Venäjän suurlähetystön osoitteisiin. Kadunnimen-
muutoksen myötä vanhat osoitenumerot voidaan säilyttää Zelenskyinka-
dun osoitenumeroina. Vaihtoehtoisesti Zelenskyinkadun pohjoispuolella 
sijaitsevat kiinteistöjen osoitenumerointia voidaan muuttaa tarkoituksen-
mukaisemmaksi  

Sovellettavat oikeusohjeet 

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n 4 momentin mukaan asemakaa-
vassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kun-
nanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja 
edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä 
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. 

Kuntalain 91 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi hallintosäännössä 
siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenki-
löille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, 
joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan 
päätettävä. 
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Kuntalain 91 §:n 2 momentin mukaan valtuusto voi hallintosäännössä 
antaa kunnan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden 
siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei 
voida enää siirtää edelleen. 

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 12 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, maan-
käyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun 
yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden 
numeroiden muuttamisesta. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 246 mukaan 
asemakaavapäällikkö päättää kadun, torin, puiston ja muun yleisen alu-
een nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroi-
den muuttamisesta, jos kysymys ei ole periaatteellisesti merkittävästä 
muutoksesta. 

Lisätiedot 
August Kiattrakoolchai, nuorisoneuvoston jäsen, 

Liitteet 

1 Sijaintikartta 
2 Nimeämiskartta 

 

 

Nuorisoneuvosto 
 
 
 
 
Miro Maaranen  Aisha Mahmood 
puheenjohtaja  1. varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Väinö Rönkkö 
2. varapuheenjohtaja 
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