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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

11.12.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Eeva Pirhonen, liikenneinsi-
nööri Aleksi Räisänen ja johtava maisema-arkkitehti Anna Böhling. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Pirhonen, johtava arkkitehti, maankäyttö, puhelin: 310 37319

eeva.pirhonen(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 31037229

aleksi.raisanen(a)hel.fi
Anna Böhling, johtava maisema-arkkitehti, kaupunkitila ja maisema, puhelin: 310 
37211

anna.bohling(a)hel.fi
Jouko Kunnas, arkkitehti, maankäyttö, yleiskaava, puhelin: 310 37070

jouko.kunnas(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, joukkoliikenne, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
Mikko Juvonen, projektipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Anna Karlsson, tiimipäällikkö, kaupalliset selvitykset, puhelin

anne.karlsson(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käy-
dyn keskustelun pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää, että Tuusulanväylän bulevardisointi-
hankkeen yhteydessä alueen pääkatua jatketaan Kehä I:lle eli Muuri-
mestarintielle saakka nimellä Mäkelänkatu–Backasgatan. Tämän jäl-
keen katu muuttuu moottoritieksi, jonka nimenä säilytetään Tuusulan-
väylä–Tusbyleden. Moottoritie jatkuu samalla nimellä Vantaan ja Tuu-
sulan puolella.

Mäkelänkadun varret tullaan liittämään nykyiseen kaupunkirakentee-
seen kantakaupunkimaisella katuverkostolla. Nimistötoimikunta linjasi, 
että näille alueille suunniteltava nimistö tulee mahdollisuuksien mukaan 
tukeutumaan olemassa olevaan, ympäröivään nimistöön ja niiden aihe-
piireihin. Jokainen suunnittelualue tullaan kuitenkin käsittelemään ni-
mistön osalta omana kokonaisuutenaan. Suunnittelualueiden ja tär-
keimpien nimistökohteiden nimeämisessä suositellaan mahdollisimman 
varhaista käsittelyä. Suunnittelun varhaisimmassa vaiheessa voidaan 
käyttää esimerkiksi olemassa olevien pääkatujen nimiä kohteiden pai-
kantamisessa.

Helsingin kaupungin uusi aluejakotyöryhmä tullaan todennäköisesti ni-
mittämään vuoden 2019 alussa. Aluejakotyöryhmän tehtävänä on sel-
vittää uudis- ja täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupungin alueja-
koihin ja tehdä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ehdotus virallista 
kaupunginosajakoa ja hallinnollista piirijakojärjestelmää koskeviksi 
aluejakomuutoksiksi. Aluejakotyöryhmän työskentelyn yhteydessä ni-
mistötoimikunta tulee käsittelemään aluejakomuutoksiin liittyviä nimeä-
mistarpeita mahdollisesti myös puheena olevan alueen osalta.

22.08.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi


