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1
Eiran kaupunginosassa (6. kaupunginosa) sijaitsevan Eiranpuiston 
osan nimeäminen Georg Henrik Von Wrightin terassiksi (b-asia)
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Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 
§:n perusteella nimetä Eiran kaupunginosassa sijaitsevan, liitteestä 4 il-
menevän Eiranpuiston osan Georg Henrik von Wrightin terassiksi 
(Georg Henrik von Wrights terrass). 

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päättää maankäyttö- ja raken-
nuslain 55 §:n perusteella korjata puiston suomenkielisen nimen kirjoi-
tusasun vastaamaan nykyisiä oikeinkirjoitussuosituksia eli muotoon Ei-
ranpuisto–Eiraparken. Asemakaavassa 7341 on vahvistunut vanhentu-
nut muoto Eiran puisto–Eiraparken.

Tiivistelmä

********** teki aloitteen filosofian professori, Suomen akatemian jäsen 
Georg Henrik von Wrightin (1916–2003) muistamiseksi Helsingin kau-
pungin nimistössä. Aloitteen pohjalta käytiin neuvotteluja aloitteenteki-
jän, asemakaavaosaston ja rakennusviraston kanssa. Asemakaavao-
sasto on kuullut asiassa nimistötoimikuntaa, joka esitti Eiran kaupungi-
nosassa Eiran puiston eteläkulmassa sijaitsevalle terassitasolle nimeä 
Georg Henrik von Wrightin terassi–Georg Henrik von Wrights terrass. 
Myös Georg Henrik von Wrightin omaiset puoltavat nimeämistä.

Asemakaavaosasto ja nimistötoimikunta ovat yhteistyössä valmistelleet 
esityksen Eiran puistossa sijaitsevan terassin nimeämiseksi Georg 
Henrik von Wrightin mukaan.

Esittelijän perustelut

Nimistötoimikunta on todennut lausunnossaan, että kadun, puiston tai 
muun kohteen nimeämistä henkilön mukaan voidaan harkita, mikäli 
henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön teh-
nyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai 
tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla 
nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. 
Georg Henrik von Wrightin kohdalla täyttyvät kaikki edellä mainitut eh-
dot. Georg Henrik von Wright asui nimettäväksi ehdotetun kohteen lä-
hellä osoitteessa Laivurinkatu 4 vuodesta 1956 lähtien liki viiden vuosi-
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kymmenen ajan. Von Wrightin elämäntyö filosofina on erittäin merkityk-
sellinen, ja hän oli aikansa kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia. 

Nimistötoimikunta on lausunnossaan katsonut, että Eiran puiston nimi 
säilytettäisiin, koska se on arvokas, vanha ja vakiintunut, paikkaan 
orientoiva, helppokäyttöinen ja 1900-luvun alun puistosuunnitelmaan 
kiinteästi liittyvä nimi. Georg Henrik von Wrightin kotitalon seinään 
vuonna 2006 kiinnitetty muistolaatta ja Eiran puiston nimen historia 
huomioiden puistossa sijaitsevan terassin nimeäminen von Wrightin 
mukaan olisi perusteltua. 

Nimettäväksi esitetty Eiran puiston terassitaso on alkuperäiseen, 1910-
luvun puistosuunnitelmaan sisältyvä, joskin selkeästi erilliseksi hahmot-
tuva pysyvä rakenne. Terassi rajautuu eteläreunastaan Georg Henrik 
von Wrightin vuosina 1956–2002 asuttamaan kortteliin Laivurinkadulla. 
Terassin luonnonkivimuuri ja portaat ovat säilyneet vuoden 1914 asus-
sa. 

Eiran puisto on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittävä kaupunkipuisto (YK 2002). Se on osa 
Eiran kaupunginosan, Huvilakadun korttelien ja Mikael Agricolan kirkon 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 
2009). Eiran puistossa on voimassa 2.11.1976 vahvistettu asemakaava 
7341.

Kotimaisten kielten keskuksen suosituksen (http://www.kielitoimisto-
nohjepankki.fi/selaus/786/ohje/448) mukaan suurin osa kaavanimistä 
kirjoitetaan yhteen yhdeksi sanaksi. Nimenosat kirjoitetaan yhteen 
muun muassa silloin kun alkuosana on yksikön tai monikon genetiivi 
(Eiran-) ja jälkiosana yhdistämätön yleissana (-puisto). Terassin nimeä-
misen yhteydessä on mahdollista korjata asemakaavassa 7341 vuonna 
1976 päätetty Eiran puiston nimen suomenkielinen kirjoitusasu vastaa-
maan nykyistä oikeinkirjoitussuositusta, Eiranpuisto.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja 
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä 
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 § kohdan 18 mukaan toimi-
valta nimen muuttamiseen on kaupunkisuunnittelulautakunnalla, ellei 
asia ole periaatteellisesti merkittävä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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