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Namnplanerarnas!utmaningar!i!inkorporeringens!svallvågor.!

Anslutningen!av!Östersundom!och!Västerkullakilen!till!
Helsingfors!år!2009!

%
Av%Johanna%Lehtonen%&%Alisa%Isokoski%

!
!
!
!
!

År!2009!blev!Helsingfors!något!större!när!en!del!av!sydvästra!Sibbo!och!sydK
östra!Vanda!överfördes!till!staden.!Inkorporeringen!gällde!30!km²!och!drygt!
2!000! invånare! i! Sibbo;! av! dem! var! cirka! tre! fjärdedelar! finskspråkiga! och!
resten! svenskspråkiga.! Den! s.k.! Västerkullakilen! i! Vanda! som! också! överK
fördes!till!Helsingfors!omfattade!drygt!2!km²!och!ungefär!30!invånare!(se!t.ex.!
Det! här! är! nya! Östersundom! 2009).! Sammanslagningen! medförde! en! del!
ändringar!i!namnskicket!och!mycket!att!ta!ställning!till!för!Helsingfors!stads!
namnkommitté!och!stadens!beslutsfattare.!!
!

Inkorporeringen!1946!
Helsingfors!hade!erfarenhet!av!tidigare!inkorporeringar.!Efter!grundandet!år!
1550! har! Helsingfors! areal! och! befolkning! mångdubblats.! Speciellt! efter!
andra! världskriget! har! Helsingfors! vuxit! kraftigt.! Nya! stadsdelar! har! vuxit!
upp! och! står! i! dag! färdigbyggda.! För! dem! har! utarbetats! detaljplaner! som!
grund!för!utnyttjande!av!marken!och!för!byggrätter.!

Den! så! kallade! stora! inkorporeringen! 1946! av! angränsande! områden!
föranledde! en! genomgripande! reform! av! gatunamnsskicket.! Denna! reform!
ledde!också!till!att!fastighetsnämndens!gatunamnskommitté!inledde!sin!verkK
samhet!i!maj!1945!(Pesonen!1971!s.!68).!År!1945!omfattade!Helsingfors!areal!
ungefär!3!000!hektar,!men!med!inkorporeringen!blev!det!13!000!hektar!mer.!
Inkorporeringen! omfattade! till! exempel! Haga! köping,! Brändö! och! Åggelby!
kommuner! och! flera! byar! från! dåvarande! Helsinge! socken,! bland! annat!
Degerö,!Hertonäs,!Kånala,!Malm,!Baggböle,!Botby,!Tali,! Staffansby,!Domarby!
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och! Vik.! I! början! av! 1966! införlivades! även! Nordsjö! med! Helsingfors.! (Se!
Pesonen!1971!s.!82,!Schulman!2009!s.!64.)!!

Leo!A.!Pesonen!(1971!s.!69)!skriver!att!gatunamnskommittén!ända!från!
början! var! av! den! uppfattningen! att! namnförråden! i! de! nya! stadsdelarna!
skulle!följa!samma!huvudlinjer!som!det!äldre!namnskicket!i!staden!hade!följt.!
Kommittén!antog!som!sin!ledande!princip!att!det!”nya”!Helsingfors!skulle!beK
handlas! som!en!helhet,! inom!vilken! identiska!namn!eller! namn! som!är! förK
villande! lika!varandra! inte!skulle! få! förekomma.!Kommitténs!andra! ledande!
princip! var! att! använda! sig! av!motivkretsar! vid!namnplaneringen! (Pesonen!
1971! s.! 71! f.).! Till! exempel! används! Kalevala! som!motiv! i! Kottby! (IlmatarM
vägen,! Louhivägen! och! Sampsavägen)! och! folkmusik! som! motiv! i! Gamlas!
(Klaverstigen,! Lergöksstigen! och! Musikantvägen).! När! namn! från! samma!
motivkrets! koncentreras! i! en! bestämd! stadsdel,! underlättar! det! i! hög! grad!
orienteringen.!Samtidigt!måste!kommittén!undvika!att!tillämpa!principen!så!
att!namnförrådet!blev!alltför!schematiskt!och!enformigt.!Erfarenheterna!från!
1946!har!senare!utnyttjats!när!nya!gatunamn!i!området!har!planerats.!

!

Inkorporeringen!2009!och!namnkommittén!
Inför! inkorporeringen! 2009! anställde! Helsingfors! stad! två! högskoleK
praktikanter,! Alisa! Isokoski! och! Elina! Suomalainen,! för! att! kartlägga! det!
befintliga! namnskicket! i! området.! Avsikten! var! att! namnen! skulle! kunna!
utnyttjas! i!den!kommande!namnplaneringen.!Kartläggningen!gjordes!genom!
intervjuer!med!ortsbor.!Namnkommittén!hade!som!mål!att!namnändringarna!
och! de! nya! namnen! skulle! harmoniseras! med! byggandet! och! naturen.!
Viktigast! var! att! inkorporeringen! skulle! vara! till! så! litet! förtret! som!möjligt!
för!invånarna!(t.ex.!eventuella!adressförändringar!och!ändrat!namnlandskap).!

Vid!årsskiftet!2008–2009!namngavs!bland!annat!fem!helt!nya!stadsdelar!
och!det!var!många!före!detta!Sibbobor!som!fick!en!förändrad!gatuadress.!För!
namnkommittén!var! inkorporeringen!således!en!stor!utmaning!och! framför!
allt! en! stor! politisk! –! och! språkpolitisk! –! fråga.! Situationen! och! utgångsK
punkten! var! synnerligen! känslig! och! svår,! inte! minst! därför! att! antalet!
svenskspråkiga! i! Helsingfors! var! cirka! 6! %! av! befolkningen,! medan! motK
svarande! siffra! för! Sibbo! var! 38! %! (Statistik! om! Helsingfors! 2010;! Sibbo!
kommun!2008).!

Gatunamnsreformen! slogs! upp! med! stora! rubriker! i! tidningarna.! Folk!
reagerade! kanske! inte! så! kraftigt! på! namnen! i! sig,! men! förändringarna! i!
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namnskicket!var!den!första!konkreta! frågan!de!nya!Helsingforsborna!kunde!
reagera!på!i!en!svår!och!kaotisk!situation.!Å!andra!sidan!visade!det!att!namn!
har! en! stor! betydelse! för! allmänheten.! Namnkommittén! kontaktades! av!
överraskande!många!som!inte!bodde!i!området!men!som!ändå!ville!delge!sin!
åsikt!om!ortnamnen.!

!

Nya!stadsdelsnamn!
Den! synligaste! förändringen! till! följd! av! inkorporeringen! var! de! nya!
stadsdelsnamnen.! Med! inkorporeringen! fick! Helsingfors! fem! helt! nya!
stadsdelar! som! alla! måste! ha! ett! namn.! Helsingfors! stads! namnkommitté!
gjorde!ett!omfattande!arbete!med!namngivningen.!Det!inte!är!helt!vanligt!att!
en!ny! stadsdel! uppstår.! I! själva! verket! hade!Helsingfors! inte! fått! en!helt! ny!
stadsdel! sedan! år! 1966! då! Nordsjö! förenades! med! Helsingfors! (se! t.ex.!
Helsingfors!stad!2012).!Alla!nya!stadsdelsnamn!–!Ultuna,!Östersundom,!Husö,!
Björnsö! och! Sundberg! –! har! sina! egna! etymologier! och! namnen! är! välK
motiverade.!

Innan!inkorporeringen!var!Ultuna!namnet!på!en!liten!gård!i!Degermossa!
norr! om! Östersundom.! Gården! har! fått! sitt! namn! av! lantbruksrådet! Nils!
Gustaf! Borgström! (1918–2002)! som! ägde! Östersundoms! gård.! Borgström!
hade!studerat!vid!Sveriges!Lantbruksuniversitet!i!Uppsala,!där!universitetets!
campus! ligger! i! stadsdelen! Ultuna.! Borgström! blev! förtjust! i! namnet! och!
beslutade! sig! 1941! för! att! ge! namnet! till! en! liten! lantgård! som! tillhörde!
familjen.!Ultuna!blev!stadsdelens!namn!såväl!på!svenska!som!på!finska.!

Östersundom! ligger! mitt! i! det! inkorporerade! området.! Namnet%
Östersundom! är! enligt! Sjöholm! (2006a! s.! 15)! ett!mycket! gammalt! och! vida!
känt! namn!–! det! återfinns! på! kartor! år! 1540,!men! redan!på! 1300Ktalet! har!
namnet!Sundom!funnits!i!samma!område.!Detta!betyder!att!Östersundom!kan!
vara! äldre! än! man! tidigare! tänkt.! Stadsdelen! Östersundom! saknar! finskt!
parallellnamn.!!

Husö%(fi.!Talosaari)!och!Björnsö!(fi.%Karhusaari)!är!båda!gamla!sekundärK
namn!på!bostadsområden! i! Sibbo.!Att!Husö! och!Björnsö! ursprungligen!varit!
önamn!var!alla!ortsbor!som!intervjuades!väl!medvetna!om,!och!alla!visste!var!
de! ursprungliga! öarna! fanns.! Enligt! Sjöholm! (2006b! s.! 9,! 12–13)! är! det!
svenska! namnet!Husö! ett! av! Sibbos! äldsta! namn.! Namnet! kan! till! och!med!
vara! äldre! än! sockennamnet! Sibbo.! Det! tidigast! kända! belägget! för! namnet!
Husö% (Hwsoom)! är! från! år! 1347.! Önamnet! nämndes! i! ett! brev! som! kung!
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Magnus! Eriksson! hade! skrivit! om! rättigheterna! till! fiske! i! östra! Nylands!
skärgård.! Det! finns! en! bestyrkt! avskrift! av! brevet! i! Uppsala! universitetsK
bibliotek.! Det! äldsta! belägget! för! namnet! Björnsö! är! från! 1558!med! skriftK
formen! Biörnö.! Etymologin! till! namnet! är! oklar.! Namnforskarna! antar! att!
namnet! inte! grundar! sig! på! appellativet! björn! och! inom! Helsingfors! stads!
namnkommitté! har! en! tolkning! diskuterats! där! bakgrunden! till! förleden!
skulle!vara!personnamnet!Björn.%(Jfr!Sjöholm!2006a!s.!84.)!

Namnet! Sundberg%(fi.! Salmenkallio)! är! ett! helt! nytt! namn!men! baserar!
sig!på!områdets!läge!vid!ett!uttorkat!sund!och!dess!kuperade!topografi.!

!

Respons!på!förslagen!på!de!nya!stadsdelsnamnen!
Hösten! 2008! presenterade! Helsingfors! stads! namnkommitté! sina! namnK
förslag!på!de!nya!stadsdelarna!och!fick!mycket!respons!på!förslagen,! främst!
av! privatpersoner.! Största! delen! av! responsen! berörde! språkvalet! i! namnK
förslagen.! Både! Östersundom! och!Ultuna! hade! enbart! svenska! namnförslag!
och!alla!accepterade!inte!att!namnen!var!enspråkiga.!

Före!inkorporeringen!hade!Östersundom!det!finska!parallellnamnet!ItäM
salmi% (fi.% itä% ’öster’,% fi.% salmi% ’sund’),! som! det! hade! fått! år! 1992.! Helsingfors!
stads!namnkommitté!ansåg!dock!att!det!finska!namnet!inte!längre!behövdes.!
När! invånare! i! området! intervjuades,! sade! de! flesta! att! de! inte! använde!
Östersundoms%finska!variant!Itäsalmi.!Några!finskspråkiga!ortsbor!uppgav!att!
de! använde! namnet! ibland,! men! ingen! uppgav! att! de! enbart! använde! det!
finska! namnet.!Men! även! om! Itäsalmi%som!namn!betraktat! inte! var! särskilt!
omtyckt,!ansåg!många!invånare!i!området!att!det!skulle!vara!ett!intrång!från!
Helsingfors! sida! att! avskaffa! det.! Itäsalmi% bevarades! därför! som! finskt!
parallellnamn!för!registerbyn1!Östersundom!medan!stadsdelen!Östersundom!
inte!fick!något!parallellnamn.!

Nästan! all! respons! som! inte! berörde! språkvalen! i! namnförslagen!
berörde! de! nya! stadsdelsgränserna,! vilket! inte! låg! inom! namnkommitténs!
ansvarssektor.!Många!brev!var!skrivna!med!en!ganska!negativ! ton.!Ett!brev!
innehöll! slagordet! ”Gör! oss! inte! till! en! tonfiskstadsdel!”.! Skribenten! avsåg!
namnet!Ultunas! likhet!med!ordet%tuna%med!betydelsen! ’tonfisk’! i! flera! indoK
europeiska!språk.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
1!En!registerby!är!”en!helhet!som!bildas!av!de!registerenheter!som!i!fastighetsregistret!har!
införts!i!samma!by”!(1!kap.,!2!§!Fastighetsbildningslagen!12.4.1995/554).!!
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Ändringar!av!gatunamn!och!människors!synpunkter!på!namn!
I!en!finländsk!kommun!får!det! inte!finnas!fler!än!en!gata!med!samma!namn!
(Ainiala,! Saarelma! &! Sjöblom! 2008! s.! 132).! Om! samma! gatunamn! finns! på!
flera! platser,! kan! det! leda! till! missförstånd,! till! exempel! så! att!
räddningstjänsten! kommer! till! fel! adress.! Helsingfors! stads! namnkommitté!
jämförde!därför!alla!namn!i!de!inkorporerade!områdena!med!dem!som!redan!
var! i! bruk! i! Helsingfors! och! fann! sammanlagt! cirka! 30! namn! som! liknade!
varandra!mycket!och!nio!namn!som!måste!ändras.!Det!låga!antalet!namn!som!
måste! ändras! var! en! positiv! överraskning.! Namnkommittén! hade! varit!
beredd!på!ett!betydligt!större!antal!namnkollisioner,!baserat!på!erfarenheter!
som! hade! gjorts! när! staden! Kouvola! i! Kymmenedalen! hade! sammanslagits!
med! fem! mindre! grannkommuner! år! 2009.! Då! hade! man! inom! den! nya!
kommunen!varit!tvungen!att!ändra!på!800!ortnamn!så!att!cirka!4!000!hushåll!
fick!ny!gatuadress.!(Se!Isotalo!2008!s.!6.)!!

De! nya! gatunamn! som! Helsingfors! stads! namnkommitté! föreslog! fick!
mycket! respons.! Största! delen! av! responsen! berörde! namnförslagen!BjörnM
mossevägen! (fi.! Karhurämeentie)% och! Björnmossestigen% (fi.% KarhurämeenM
polku).%Namnen! var! impopulära! på! grund! av! det! finska! ordet% räme! ’mosse’!
som!ingår! i!båda!namnen.!Många!tyckte!att!gatunamn!med!ordet!räme%låter!
fula!och!smutsiga,!eftersom!det!bland!annat!innehåller!bokstaven!ä.!I!finskan!
uppfattas! många! namn! som! innehåller! ä! eller! ö! som! ickeKtilltalande!
(ViljamaaKLaakso!1999!s.!85).!!

!

Slutord!
Den!1! januari!2009!blev!dåvarande! sydvästra!Sibbo!och! sydöstra!Vanda!de!
ostligaste! delarna! av! Helsingfors.! Kommunerna! arbetar! tillsammans! på! en!
gemensam! generalplan! för! Helsingfors,! Sibbo! och! Vanda.! För! Östersundom!
har!man!preliminärt! skissat! fram!en! tät! småhusstad! som! följer!metron!och!
där!naturen!och!staden!överlappar!varandra.!Det!första!namnet!som!behövs!
är!ett!namn!på!en!stor!huvudgata!i!Östersundoms!stordistrikt,!som!hittills!har!
haft! två! separata! namn,! Österleden! och! Nya% Borgåvägen! (se! t.ex.! Yhteinen!
Östersundom! 2012).! Namnkommittén! har! föreslagit! namnet!ÖstersundomsM
allén%(fi.!Östersundomin%puistotie).!

Helsingfors! stadsdirektör,! överborgmästare! Jussi! Pajunen,! vill! enligt!
Laitinen!(2011)!ha!ett!”StorKHelsingfors”!inom!den!närmaste!framtiden.!Hans!
primära! mål! är! att! slå! samman! Helsingfors,! Esbo,! Vanda! och! Grankulla.!
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Därefter! kunde! enligt! Pajunen! också! de! tre! övriga! nyländska! kommunerna!
Sibbo,!Kervo!och!Kyrkslätt!införlivas.!Namnkommittén!kommer!att!ha!många!
ärenden!att!behandla!om!Pajunens!framtidsvision!blir!verklighet.!Då!kommer!
namnexperter!att!behövas!mer!än!någonsin.!

!
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Summary!
JOHANNA!LEHTONEN!&!ALISA!ISOKOSKI:!!
Challenges!for!name!planners!in!the!flood!of!incorporation.!The!annexation!of!
Östersundom!and!Västerkullakilen!to!Helsinki!in!2009!

!
Recently!there!have!been!various!consolidations!of!municipalities!in!Finland.!In!the!
year! 2009! Helsinki,! the! capital! of! Finland,! expanded!when! parts! of! neighbouring!
municipalities! were! annexed! to! it.! Large! parts! of! southeastern! Vantaa! and!
southwestern!Sipoo!became!parts!of!Helsinki!and!five!new!districts!were!created.!

This! large! incorporation!also!entailed!a! lot!of!work! for!placeKname!planners.!
The!Name!Committee! of! the! City! of!Helsinki! had! to! invent! names! for! all! the! new!
districts! and! also!map! all! the! redundancies! among! street! names! in! Sipoo,! Vantaa!
and!Helsinki.!

The! previous! time! Helsinki! expanded! was! in! 1966,! when! the! district! of!
Vuosaari!was!added!to!the!city.!It!is!probable!that!Helsinki!will!expand!in!the!near!
future,! so! the!2009!consolidation!of! southeastern!Vantaa!and! southwestern!Sipoo!
will!prove!to!be!good!training!for!the!Name!Committee.!

!


