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Namnplaneringsuppgift!för!studenter:!Nipertängen!i!Esbo!

(

Av%Sami%Suviranta%
(
(
(
(
(

Vårterminen! 2011! ordnades! vid! Helsingfors! universitet! en! grundkurs! i!
namnforskning!som!även!behandlade!namnplanering.!Som!en!övningsuppgift!
fick! studenterna! planera! namn! för! detaljplaneområdet! Nipertängen! i! norra!
Esbo! (se! bild! 1! och! bild! 2),! ett! område! som! valdes! i! samarbete!med! Esbo!
stads!namngrupp.1!Avsikten!med!uppgiften!var!dels!att!studenterna!skulle!få!
pröva!på!praktisk!namnplanering,!dels!att!namngruppen!i!Esbo!skulle!kunna!
få!idéer!och!uppslag!för!den!kommande!planeringen.!

!

! !
Bild(1:!Nipertängen!ligger!i!norra!Esbo,!ett!par!
kilometer!söder!om!Kalajärvi!centrum.!Karta:!

!©!Esbo,!Helsingfors!och!Vanda!städer.!

Bild(2:!Esbo!guidekarta.!©!Esbo!stad.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
1!Namngruppen!består! av!mig! [Sami! Suviranta,! namnforskare]! och!namnplaneraren!Kaija!
Mallat.! Jag! var! själv! med! på! de! lektioner! där! uppgiften! delgavs! studenterna! och! när! de!
presenterade!sina!förslag.!Kursen!hölls!av!Leila!Mattfolk.!
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I!denna!artikel!redogör!jag!för!den!uppgift!som!studenterna!ställdes!inför,!de!
direktiv!de!fick!och!det!beredningsmaterial!och!den!bakgrundsinformation!de!
försågs! med,! samt! redovisar! för! övningsuppgiftens! resultat.! Slutligen!
kommer! jag! också! att! diskutera! vilken! nytta! allmänhetens! syn,! här! repreK
senterad!av!studenterna!och!deras!namnförslag,!kan!ha!för!namnplaneringen.!

Praktiskt!fungerade!övningsuppgiften!som!ett!grupparbete!där!studentK
erna! fick! information! om! principerna! för! namnplanering! och! bakgrundsK
information!om!planområdet!och!de!befintliga!namnen.!Med!dessa!som!stöd!
tog!studenterna!gruppvis!fram!varsin!namnplan!för!planområdet.!
!

Namnens!roll!i!beredningsmaterialet!och!detaljplanen!
När! ett! nytt! område! ska! detaljplaneras! framställs! i! första! skedet! ett!
beredningsmaterial.! I! beredningsmaterialet! ska! en! detaljplanekarta! (se! bild!
3)!ingå.!Vanligtvis!ingår!också!de!nya!namnen!för!området!i!materialet!men!i!

undantagsfall! finns! enbart! de! viktigaste!
namnen!eller! inga!namn!alls!med! i!det.!Det!
här! är! dock! varken! önskvärt!med! tanke! på!
kommuninvånarna! eller! ändamålsenligt! för!
namnplaneringen.!Materialet!ställs!ut!så!att!
kommuninvånare! och! övriga! intresserade!
ska! kunna! uttrycka! sin! åsikt! angående!
planen.! Därefter! görs! ett! förslag! till! detaljK
plan! som! också! ställs! ut.! Efter! det! här! kan!
stadsfullmäktige! godkänna! detaljplanen! så!
att!den!vinner!laga!kraft.!(Se!även!Esbo!stad!
2012:!Planeringsprocessen.)!Planläggningen!
av! Nipertängens! detaljplan! inleddes! 2009.!
Detaljplanens! beredningsmaterial! var! utK
ställt!17.1–15.2.2011.!Tidtabellen!för!beredK
ningsmaterialet! var! vid! årsskiftet! 2010–
2011! brådskande,! och! det! ledde! till! att!
beredningsmaterialet!ställdes!ut!utan!namn.!
I! ett! senare! skede!av!planläggningen!måste!
namnen! i! varje! fall! skrivas! in! i! plankartan,!
då! förslaget! till! detaljplan! ställs!ut.!Därmed!
fick! studenterna! en! sällsynt! möjlighet! att!

Bild(3:!Plankarta!i!
beredningsmaterialet!för!
Nipertängens!detaljplan.!©!Esbo!
stad. 
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planera!namn!i!en!äkta!detaljplanekarta!utan!att!ha!tillgång!till!den!officiella!
namnplanen.! Det! innebar! att! studenterna! kunde! utföra! sitt! arbete!
fördomsfritt.! Och! i! och! med! att! området! inte! var! planerat! blev! uppgiften!
autentisk!för!studenterna;!det!var!en!uppgift!som!i!hög!grad!hade!anknytning!
till!verklig!namnplanering.!

Beredningsmaterialet! omfattade! denna! gång! bland! annat! också! illuK
strationer,! en! naturutredning! och! en! trafikutredning.!Det! innehöll! också! en!
interaktiv!3DKmodell!samt!en!bildK!och!en!kartöversikt!som!fanns!tillgängliga!
på!Esbo!stads!webbplats!när!kursen!hölls!(se!Esbo!stad!2012:!Nipertängens!
detaljplan).!

!

Bakgrundsinformation!on!Nipertängen!
Utgångspunkten! för! planläggningen! i! Nipertängen! är! att! det! i! en! del! av!
området!finns!villabebyggelse!medan!största!delen!fortfarande!består!av!skog!
och! åker.! På! området! planläggs! nya! gator! och! bostadskvarter!med!mellanK
liggande!grönområden.!

För! en! namnplan! behövs! information! om! planområdet! och! om! det!
tidigare! namnbeståndet.! Därför! försågs! studenterna! med! kartor! och! listor!
över! alla! kända! ortnamn! i! området! och! i! närmiljön.! Bland! namnen! fanns!
traditionella!ortnamn,!urbana!namn!som!redan!är!i!bruk!och!planerade!namn!
som! inte! ännu! används.! Utöver! det! fick! studenterna! information! om!
bakgrunden!till!namnen!och!om!lokalhistorien.!

Nipertängen!har!gått!igenom!en!likadan!utveckling!som!många!bostadsK
områden!i!Helsingforsregionen.!I!början!av!1900Ktalet!var!området!landsbygd.!
På! 1930Ktalet! började! huvudstadens! inverkan! märkas! ute! vid! Nipertängen!
och!villabebyggelse!började! växa! fram! i! området.!Under! efterkrigstiden!har!
bosättningen!så!småningom!ökat!utan!en!helhetsplan!(Hentilä!2000!s.!31–34,!
38–42;! Lahti! 1975! s.! 13–19,! 297–298).!Då!området!nu! får! sin! första!detaljK
plan!ska!bosättningen!bli!mycket!tätare.!På!det!60!hektar!stora!området!finns!
för!närvarande!omkring!30!villor,!men!enligt!planen!ska!det!i!skogarna!och!på!
åkrarna! byggas! över! 200! nya! villor.! Utöver! de! existerande! gatorna! NipertK
vägen,! Nipertängen! och! Ståhles! väg! innehåller! planen! ett! tiotal! nya! gator.!
Förutom! gator! ska! även! parker! och! gångvägar! samt! eventuellt! också! korsK
ningar!namnges! i!detaljplanen.!Namnplaneringen!måste!också!bereda!namn!
på!större!och!mindre!delområden.!

!
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Traditionella!ortnamn!och!lokalhistoria!
De! traditionella! ortnamnen! har! i! huvudsak! uppstått! för! att!möta! de! behov!
lantbruket!och!bybebyggelsen! i!området!gett!upphov!till.!Av!Kepsu!(2010!s.!

44–48)! och! Nikander! (1985! s.! 199)!
framgår! att! trakten! kring! NipertK
ängen! i! hundratals! år! har! utgjort!
ängsmark!för!gårdarna!i!byn!GammelK
gård.! Byn! ligger! omkring! fyra! kiloK
meter! söder! om! Nipertängen.! Under!
1700K! och! 1800Ktalen! grundades!
några! torp! på! byns! utmarker.! På! det!
nuvarande! planområdet! Nipertängen!
fanns! på! 1910Ktalet! två! torp! med!
nästan! identiska! namn,! Björkbacka!
och!Björkebacka.!Dessutom! fanns! två!
torp! i! närområdet,! Vedahugg! och!
Nipert! (SLS! 264;! Esbo! stadsK
planeringscentrals! namnarkiv;! jfr!
även!den!topografiska!kartan!i!bild!4).!

På!1920Ktalet!blev!de!flesta!torpen!självständiga!småbruk.!
Björkbacka!är! i! dag! en! lantgård! (se! flygfoto! i! bild!5).!Det!ursprungliga!

torpet! tillhörde! Juus! gård! i! byn! Gammelgård,! men! hade! 1912! köpts! av!
Vilhelm! Sundström,! f.d.! ostmästare! vid! Mjölkcentralen! i! Helsingfors.! På!
Björkbacka!blev!han!jordbrukare.2!

I!namnplaneringen!utnyttjas!de!namninsamlingar!som!gjorts! i!området!
av!bland!annat!Birger!Jansson!år!1915!(SLS!264)!och!Kurt!Zilliacus!på!1960K
talet!(SLS!963).!En!del!namn!finns!också!i!dokument!daterade!på!1700K!och!
1800Ktalen.!

Det!nuvarande!stadsdelsnamnet!Nipert!och!planområdesnamnet!NipertM
ängen! härstammar! från!ett!odlingsnamn! från!den! tiden:!Nijttuperckio!1700,!
Nippäret% äng! 1734,! Nitperks% äng! 1774,! Niperk! 1774,! Nipert% Äng! 1826.!
Beläggen! avslöjar! att! den! gamla! bybebyggelsen! i! norra! Esbo! delvis! varit!
finskspråkig!(niittu,!niitty!’äng’,!perkiö!’röjning’)!och!att!namnen!lånats!mellan!
språkgrupperna.! Odlingsnamnet! Nipert! blev! namn! på! ett! torp! och! senare!
namn!på!en!del! av!byn.!Nipert! som!namn!på!bostadsområdet! fick!på!1930K

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
2!Jag! fick! information! om! namnen! och! om! områdets!mikrohistoria! 2002! och! 2005! då! jag!
intervjuade!den!gamla!husbonden!från!Björkbacka!(född!1918),!son!till!Vilhelm!Sundström.!

Bild(4:!Topografisk!karta.!Kartograferad!
1933,!tryckt!1945.!Lantmäteristyrelsen.(
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talet! en! finskspråkig! motsvarighet,! Niipperi! (Esbo! stadsplaneringscentrals!
namnarkiv).!

Janssons! samling! (SLS! 264)!
innehåller! namn! som! torpnamnet! Nipert!
(ni:pært),!odlingsnamnen!Nipert! (ni:p:ær),!
Framnipert,! Baknipert,! Nipertsängarna,!
Nipertshagen!och! terrängnamnen!NipertsM
berget! och!Nipertsbacken.! Också! Zilliacus!
samling! (SLS! 963)! innehåller! namn! som!
Nipertvägen,! Nipertskogen! och! NipertM
bäcken.! Flera! existerande! planenamn! har!
bildats!med!dem!som!förebild,!till!exempel!
Nipertvägen,! Baknipertsvägen! och!NipertM
bäcksparken.! Namnet! Nipertängen! har!
sedan! slutet! av! 1970Ktalet! använts! som!

gatunamn! och! som! namn! på! ett! mindre! delområde! (Esbo! stadsplaneringsK
centrals!namnarkiv).!

!

Principer!för!planeringen!
Studenterna! fick! anvisningar! om! vilka! slags! orter! som! skulle! namnges,!
information!om!lokalhistorien,!annan!information!om!området!och!annat!som!
ska!beaktas!vid!namnplanering.!

Detaljplanen!kommer!att!innehålla!många!nya!namn!men!planområdets!
namnbestånd! förnyas! inte! helt! och! hållet.! De! nya! planenamnen! ska! komK
plettera!systemet!där!enskilda!namn!på!flera!olika!sätt!binds!samman!med!de!
övriga!namnen!i!området.!Därför!är!det!naturligt!att!använda!tidigare!namn!
som!bas!för!de!nya!namnen.!Alla!namn!bör!ha!koppling!till!området!på!något!
sätt.! Då! varje! namn! går! att! motivera! blir! de! nya! namnen! trovärdiga! och!
lättare!att!ta!till!sig.!

Namnplaneringen!påverkas!i!hög!grad!av!att!samma!eller!liknande!namn!
inte!får!finnas!på!flera!olika!håll!i!en!kommun.!Däremot!kan!närliggande!olika!
typer!av!orter!ha!exakt!samma!namn:!Nipertängen!kan!vara!en!gata!och!ett!
område,! vid! behov! också! en! park.! Eftersom! huvudstadsregionen! (som!
inkluderar! Helsingfors,! Esbo,! Vanda! och! Grankulla)! i! praktiken! utgör! ett!
enhetligt!stadsområde!gäller!principen!i!dagsläget!hela!regionen.!Till!exempel!
skulle!gårdsnamnet!Björkbacka!vara!ett!gott!planenamn!för!Nipertängen!men!
vi!måste! beakta! att! boplatser! och!backar! som!heter!Björkbacka! eller!BjörkM

Bild(5:(Nipertängen!på!flygfoto!2008.!
Björkbacka!gård!i!mitten.!©!Esbo!stad.(
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backen!också!finns!eller!har!funnits!på!andra!håll.!Dessutom!finns!det!både!i!
Esbo!och!Vanda! gator!med!namnet!Björkbacksvägen! och! i!Helsingfors! finns!
Björkbackavägen.!Det!här!betyder!att!principen!om!likalydande!eller!liknande!
namn!inte!alltid!följts!i!praktiken.!

I!Esbo!planeras!namnen!både!på!finska!och!på!svenska.!Eftersom!kursen!
hölls! inom! ämnet! nordiska! språk! skulle! studenterna! i! första! hand! föreslå!
namn!på!svenska.!De!skulle!ändå!beakta!att!det!ska!vara!möjligt!att!bilda!en!
finsk! motsvarighet! till! namnen.! En! del! av! förslagen! innehöll! också! namnK
förslag!på!båda!språken.!Den!här!artikeln!behandlar!dock!endast!de!svenska!
förslagen.!

!

Språkriktighet!
Majoriteten! av! de! namn! som! studenterna! föreslog! är! grammatikaliskt!
korrekta! och! enhetliga! med! namnvårdens! rekommendationer,! men! bland!
namnförslagen! fanns! också! former! som! kan! anses! vara! felaktiga! eller!
åtminstone!inte!är!att!rekommendera.!En!av!orsakerna!är!troligen!att!många!
av! studenterna! har! finska! som!modersmål.! Jag! har! för! denna! presentation!
rättat!vissa!språkligt!inkorrekta!former!i!förslagen3!(Vedgränd%>%Vedgränden,!
Gräshoppstigen! >! Gräshoppsstigen,% Krattbacka% >% Krattbacken)! och! några!
småfel!som!har!karaktären!av!slagfel!(Vilhem!>!Vilhelm).!!

Planenamn! brukar! stå! i! bestämd! form! trots! att! en! hel! del! av! de!
traditionella! namnen! har! obestämd! form! (se! Slotte! 1999! s.! 133–135).! FörK
slagen! från! flera! grupper! innehöll! namn! i! obestämd! form,! t.ex.! Vedgränd,!
Ekorrlund! och! Vilhelmsögla,! som! i! en! verklig! namnplan! hellre! skulle! stå! i!
formerna!Vedgränden,!Ekorrlunden! och!Vilhelmsöglan.!Men! det! fanns! också!
namnförslag! som!stod! i!bestämd! form!men!som!borde! stå! i! obestämd! form!
(t.ex.!Nipertängens%naturskyddsområdet).!

I!sammansatta!ord!orsakade!fogeMs!och!ett!eventuellt!vokalbortfall!proK
blem.! Formerna!Gräshoppstigen,!Nyckelpigstigen! och! Fikonkvistvägen( skulle!
enligt! namnvårdens! direktiv! (Slotte! 1999! s.! 129–130)! rättas! till!GräshoppsM
stigen,! Nyckelpigsstigen! och! Fikonkvistsvägen! och! formerna! Blåsippavägen,!
Ängsklockastigen,! Ekorreskogen! och! Kottegränden! till! Blåsippsvägen,! ÄngsM
klocksstigen,!Ekorrskogen!och!Kottgränden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
3!I!de!förslag!som!åskådliggörs!i!bilderna!står!namnen!i!de!flesta!fall!i!den!form!studenterna!
gett!dem.!Bilderna!är!utdrag!ur!studenternas!egna!presentationer.!
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Bebyggelsenamn! innehåller! ofta! dialektala! former! som! Kbacka,! Kkulla!
o.s.v.! men! i! planenamn! används! i! huvudsak! de! allmänspråkliga! formK
erna!Kbacken!och!Kkullen.!Det!verkar!som!om!studenterna!bildat!nya!namn!såK
som!t.ex.!Krattbacka!och!Fjärilkulla!analogt,!med!utgångspunkt!i!bebyggelseK
namn! de! känner! till.! Dessa! skulle! i! en! verklig! namnplan! ändras! till! KrattM
backen!och!Fjärilskullen.!

Planenamn!som!innehåller!bestämningsleden! förnamn!+!efternamn!och!
grundleden!väg,!park!eller!en!annan!liknande!led,!och!alltså!ska!skrivas!enligt!
modellen! Vilhelm% Ståhles% park! och! Vilhelm% Sundströms% väg% (se! Slotte! 1999!
s.!121),! är! för! många! svåra! att! skriva! rätt.! Också! studenterna! hade! en! del!
problem!då!de!skulle!bilda!namn!av!den!här!typen!och!föreslog!t.ex.!Vilhelm%
StåhleMparken.!

Förslagen!innehöll!dock!också!de!korrekta!förslagen!Vilhelm%Sundströms%
gata!och!Vilhelm%Sundströms%väg.!

!

Studenternas!namnplaner!
Studenterna! var! indelade! i! sju! grupper,! som! gjorde! var! sitt! förslag! med!
namnförteckning,! karta! och! motiveringar.! Dessutom! gjorde! en! student! sin!
uppgift! i! form!av! en!kritisk! analys! av! tre! gruppers!namnförslag.!Grupperna!
presenterade!sina!planer!med!motiveringar.!De!hade!ritat!kartor!och!skrivit!
listor!och!motiveringar!till!sina!förslag.!!

De! existerande! namnen! Nipertvägen,! Nipertängen! (område! och! gata)!
och! Ståhles% väg! bevarades! i! nästan! alla! förslag;! två! grupper! föreslog! att!
gatunamnet! Nipertängen! skulle! ersättas! med! Nipertängsvägen% respektive!
Ystningsvägen.! Antalet! namnförslag! i! planerna! varierade! mellan! 20! och! 46!
per! grupp.! Variationen! beror! på! att! en! del! grupper! gett! separata! namn! åt!
korta!gränder,!olika!delar!av!grönområden,!friluftsleder!och!kvarter!(jfr!t.ex.!
bild!6!och!7).!

Så! gott! som!alla!namnförslag!kan!klassificeras! som!konnekterade!eller!
transfererade! namn,! som!memorialnamn! eller! som!namn! som! anknyter! till!
ett! visst! motiv.! Bland! förslagen! finns! endast! fyra! namn! som! faller! utanför!
dessa! kategorier:! Backstigen% (efter! terrängen),! Långhagen% (efter! formen),!
Mellanskogen% (efter! läget)! och! Tomteskogen! (motiveras! med! att! namnet!
passar!platsen).!

!
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Bild(6:!Västra!delen!av!planområdet.!!

Namnförslag!av!grupp!1.!
Bild(7:!Västra!delen!av!planområdet.!

Namnförslag!av!grupp!2.!
!

Konnekterade!och!transfererade!namn!
En!överraskande! låg!andel!av!de!namn!studenterna! föreslog!hade!de!gamla!
ortnamnen! som! förebild.! Förslagen! innehöll! endast! 2–8! namn! av! denna!
namnbildningstyp,! främst! konnekterade! namn! men! också! metonymiskt!
transfererade!namn.!Denna!typ!av!namngivning!begränsades!dock!i!flera!fall!
av!liknande!namn!på!andra!orter.!

Helkonnekterade!namn!är!bland!annat! Juusgatan!och!Nipertbergsvägen!
(<!Juus!(gård),!Nipertberget!(berg)).!Som!bestämningskonnekterat!namn!kan!
till!exempel!Kvarnskvären!betraktas,!som!grundar!sig!på!namnet!på!en!bäck,!
Kvarnbäcken.!Parknamnet!Andersberg!är!ett!metonymiskt!transfererat!namn!
som!kommer!från!parcellnamnet!Andersberg.!

Eftersom! jag! tolkar! de! föreslagna! namnen!Kornvägen,!Kornkurvan! och!
Kornbacken! som! att! de! alla! har! samma!motiv,! istället! för! att! utgå! från! att!
Kornkurvan! skulle! vara! konnekterat! till!Kornvägen,! innebär! att! det! finns! få!
konnekterade! namn! i! materialet.! Det! finns! dock! några! exempel! på! huvudK
ledskonnekterade! namn.! Till! exempel! är! Kornbacksvägen% ett! konnekterat!
namn!till!Kornbacken!och!Öglestigen%konnekterat! till!Vilhelmsöglan.%Namnen!
Skvärvägen!och!Skvärgången!är!i!sin!tur!konnekterade!till!Kvarnskvären.!!
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Memorialnamn!
Bland! planenamnen! hittar! man! rätt! ofta! memorialnamn! till! minnet! av! en!
händelse! eller! oftare! till!minnet! av! en! person.!Också! för!memorialnamnens!
del! följer! namnplaneringen! i! Esbo! principen! att! namnet! ska! anknyta! till!
ifrågaKvarande!område.!Alla!memorialnamn!övervägs!dock!mycket!noga.!

I!anvisningarna!för!uppgiften!nämndes!släkterna!Ståhle!och!Sundström!
som! länge! bott! i! området,! liksom! det! existerande!memorialnamnet! Ståhles%
väg.! För! att! hitta! andra! potentiella! personer! som! grund! för!memorialnamn!
hade! studenterna! varit! tvungna! att! utföra! egen! forskning.! Förslagen! inneK
håller! dock! en! del! memorialnamn! som! anknyter! till! släkterna! Ståhle! och!
Sundström,!till!exempel!Vilhelm%Sundströms%väg.!

!

Motivkretsnamn!
Varje! grupp! hade! använt! flera! olika! motivkretsar! som! grund! för! sina!
namnförslag.! Motiv! hittade! de! i! naturen,! historien! och! i! andra! särdrag.!
Eleverna!styrdes!mot!detta!håll!i!anvisningarna.!

!
Äng%och%skog%

Alla! sju! grupper! lämnade! in! namnförslag!med!naturtema.!Motiven! kommer!
från! den! lokala! naturen! så! de! är! motiverade.! Å! andra! sidan! kan! de! också!
anknyta!till!andra!områden!i!staden.!Motivkretsarna!är!

!!
1. Ängsväxter!i!enlighet!med!namnet!Nipertängen!och!naturen!i!området.!

• Timotejstigen,!Svingelvägen,!Kattfotsgränden%
• Blåklintsparken,!Röllekavägen%

2. Ängsdjur,!bl.a.!fjärilar!
• Citronfjärilsvägen,!Nässelfjärilsgränden,!Fjärilkullen%

3. Björken!i!enlighet!med!gårdsnamnet!Björkbacka!
• Björkvägen,!Björkkanten%
• Grönbjörksgatan,!Badkvastssvängen%

4. Skogens!natur!
• Trädkronsvägen,!Hackspettshålet!(kvarter),!Vitsippsstigen%

5. Flygekorren!
• Flygekorrsvägen,!Tofsörsstigen,!Ekorrskogen%
• Ekorrvägen,!Ekorrhjulet,!Ekorrkorridoren,!Spillningsparken%

%
Fyra!av!grupperna! föreslog! flera!namn! i!anknytning! till! flygekorren!(och!en!
grupp! hade! dessutom! ett! Ekorrlund).! Flygekorren! får! en! hel! del! uppmärkK
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samhet!i!naturutredningarna,!men!detta!är!relativt!vanligt!i!planområden!på!
olika!håll!i!Esbo,!eftersom!flygekorren!är!fridlyst!och!dess!habitat!ska!utredas!
och! skyddas! överallt.! Eftersom! ämnesområdet! inte! kan! användas! i! många!
olika! områden!måste!man!noga! överväga! om! flygekorrstemat! borde! sparas!
för!ett!område!där!det!passar!bättre!än!i!Nipertängen.!

!
Lantbruket%

Områdets! lokalhistoria! anknyter! till! stora! delar! till! lantbruk! och! fem! av!
grupperna!kom!med!förslag!som!anknyter!till!temat!(se!exempel!i!bild!8):!

6. Höbärgning!
• Höräfsvägen,!Höskogen,!Slåtterkarlsstigen%

7. Jordbruk,!skörd!
• Gräftvägen,!Plöjningsvägen%

8. Verktyg!och!redskap!
• Årdervägen,!Krattstigen,!Slagabrinken,!Tjugasvängen4%

9. Husbonde,!dräng,!piga!
• Husbondsvägen,!Drängstigen%

10. Livet!i!ett!torp!
• Torparängen,!Dagsverksgatan,!Huskattsgränden%

(
Bild(8:!Namnförslag!av!grupp!1!för!norra!delen!av!planområdet.(

!
% %

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
4!Slaga!’redskap!som!användes!för!att!tröska’,!tjuga!’redskap!för!hantering!av!hö!och!halm’.!
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Den! första! husbonden! på! Björkbacka! efter! torpartiden! var! Vilhelm! SundK
ström,!som!länge!hade!arbetat!som!ostmästare.!Tre!av!grupperna!hade!tagit!
fasta!på!detta.!(Se!exempel!i!bilderna!9,!10!och!11.)!!

Namnen! innehåller! ord! som! anknyter! till! osttillverkning! (Mejerivägen,!
Ostformsvägen,! Ostkvarnsrondellen,! Kärnan,! Löpestigen),! till! olika! ostsorter!
(Svartstämpelsgatan,! Getoststråket,! Briestigen)! eller! till! ost! på! något! annat!
sätt!(Osthörnet,!Ostbitsleden,!Fonduebågen).!Ett!namn!som!indirekt!anknyter!
till!användning!av!ost!är!Musfällsstigen,!som!motiverades!med!de!närliggande!
namnen!Mössenkärr!och!Mössbacken.!

Ostmotivet! anknyter! inte! till! ett! centralt! tema! inom!områdets!historia.!
Motivet!skiljer!sig!ändå! från!mängden,!eftersom!det! inte!kan!utnyttjas! i!alla!
områden.! Det! finns! inte! några! tidigare! planenamn! med! ostmotiv! i! huvudK
stadsregionen.! I! Esbo! finns! inte! heller! något! annat! område! för! vilket! ostK
motivet! borde! reserveras.! Därför! kan! motivet! vara! värt! att! överväga! för!
Nipertängen.!

!

!

Bild(9:!Namnförslag!av!grupp!5!för!södra!delen!av!planområdet.!
!
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Bild(10:!Västra!delen!av!planområdet.!
Namnförslag!av!grupp!3.!

Bild(11:!Västra!delen!av!planområdet.!
Namnförslag!av!grupp!4.!

!
Övriga%motiv%

Som! motivkrets! valdes! också! vedhuggning! i! enlighet! med! det! gamla! ortK
namnet!Vedahugg:!Vedhuggarvägen%och!Stubbhagen.!

Mer! udda! förslag! är! namnen! Nippertippsvägen,! Nippertippsstigen! och!
Nippertippssträckan!som!motiverades!med!att!de!uttalsmässigt!påminner!om!
Nipert! och!att!nippertippa!dessutom!rimmar!på!blåsippa%(jfr%Blåsippsvägen).!
Motiveringen!kan!här!betraktas!som!lite!väl!långsökt.!

Ett!lösryckt!motiv!i!namnen!är!Mansardgränden!och!Mansardstigen!som!
motiverades! med! att! ”många! gamla! byggnader,! speciellt! gårdar,! hade! ett!
mansardtak”.!Motivet!är!rimligt!men!borde!tydligare!anknyta!till!området.!

!

Utvärdering!
I! detta! avsnitt! utvärderar! jag! studenternas! namnförslag! och! lyfter! fram! de!
fördelar! förslagen! har! och! diskuterar! också! de! problem! som! uppstår! i! förK
hållande!till!vissa!namnförslag.!Jag!inleder!dock!med!den!utvärdering!som!en!
av!studenterna!gjorde.!Hon!deltog!inte!i!grupparbetet!utan!lämnade!i!stället!
in!en!skriftlig!bedömning!av!de!förslag!som!tre!av!grupperna!hade!gjort.!Hon!
ansåg!att!osttemat!var!en!god! idé! (”namnen!med!ostmotiv!sticker!ut!och!är!
lätta!att!minnas”)!och!passande! för!området!men!hon!ansåg!att! till!exempel!
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namnet!Fondueparken! kändes! för! främmande! (”namnet! passar! inte! riktigt! i!
finländsk!kultur,!vi!brukar!inte!äta!fondue!här”).!Om!namnen!med!naturtema!
säger! hon! bland! annat! att! ”namn! efter! blommor! är! söta!men! inte! speciellt!
innovativa.! Timotejstigen! har! däremot! en! bra! klang”,! Hon! kommenterade!
också!lantbruksnamnen!(Gräftvägen,!Plöjningsvägen,!Torparängen)!och!ansåg!
att!namnen!var!bra!för!att!de!påminner!oss!om!områdets!rurala!historia.!Hon!
konkluderar!att!alla!grupper!hade!använt!sig!av!rätt!likadana!teman,!men!att!
de! tagit! fasta! på! olika! tyngdpunkter.! Vissa! namn! fann! hon! innovativa!men!
svåruttalade!och!gav!Odlingsrösstråket!som!ett!exempel.!!

!
Namn%i%övriga%Esbo%och%huvudstadsregionen%

Till!vissa!delar!är!studenternas!namnförslag!inte!genomförbara,!eftersom!alla!
namn! inte! specificerar! platsen! tillräckligt! väl! om! man! ser! på! dem! ur! hela!
Esbos!eller!hela!huvudstadsregionens!perspektiv.!Bland! förslagen! finns!bl.a.!
namnen!Backstigen,!Hovvägen,!Husbondsvägen!och!Vedhuggarstigen,!trots!att!
identiska!namn!redan!existerar!i!Esbo.!

Motivkretsen! för! sädesslag! (förslag:! Havrevägen,! Kornvägen,! KornM
gränden,! Kornbacken,! Vetevägen,! Vetegränden)! är! inte! särskilt! lämplig!
eftersom!namn!ur!samma!motivkrets!redan!finns!i!Esbo.!Också!höbärgningsK
temat!(Slåttervägen,!Slåtterkarlsstigen,!Hövägen)!har!redan!använts!rätt!flitigt!
på!andra!håll.!Trots! att! spannmål!och!hö! förknippas! tätt!med!Nipertängens!
historia! skiljer! dessa! teman! inte!Nipertängen! tillräckligt!mycket! från! andra!
områden.!

Också! förslagen! Betesvägen,! Torparängen! och! Nyckelpigsstigen! skulle!
utmärka!sig!relativt!dåligt,!eftersom!Betesgränden,!Betesbacken,!Torparvägen!
och!Nyckelpigsvägen! redan! finns! på! annat! håll.! Bland! förslagen! finns! namn!
med! förnamnet! Vilhelm% (Vilhelmsstigen,! Vilhelmsskogen,! Vilhelmsängen,!
Vilhelmsöglan)! som! tema,! men! de! skulle! riskera! att! blandas! ihop! med!
Vilhelmsvägen! som! ligger! 3! km! längre! bort.! Också! namn! där! gårdsnamnet!
Storberga! (Storbergavägen,! Storbergagränden)! ingår! skulle! eventuellt! vara!
alltför! lika! gatunamnen! Storbacken,! Storbacksvägen! och! Storbacksgränden!
som!ligger!i!närbelägna!kvarter.!

Ett! direktiv! för! uppgiften! var! att! kontrollera! namnförslagen! mot!
existerande!namn,!och!de!likheter!som!presenteras!ovan!kunde!studenterna!
ha! upptäckt! genom! sökningar! på! nätet,! bl.a.! på! Esbos! karttjänst! (kartat.!
espoo.fi),! huvudstadsregionens! guidekarta! (kartta.hel.fi)! och! LantmäteriK
verkets!Kartplatsen!(kansalaisen.karttapaikka.fi).!Sökningar!via!dessa!tjänster!
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ger!samtliga!existerande!gatunamn!och!med!hjälp!av!dem!kunde!studenterna!
relativt! bra! ha! kunnat! kontrollera! sina! namnförslag,! vilket! vissa! grupper!
också! gjorde.! Däremot! kunde! studenterna! inte! jämföra! sina! förslag! med!
planerade!namn!och!namn!som!tagits!ur!bruk,!eftersom!dessa!endast!hittas!i!
Esbo!stads!interna!namnregister,!som!inte!är!fritt!tillgängligt.!

!!
Namnens%slutled%

Bland!de! föreslagna!namnen! följde! särskilt! gatunamnen!en! rätt!konservativ!
form! och! namnen! känns! också! i! övrigt! bekanta,! vilket! är! positivt! eftersom!
namnen!då!antagligen!är!lätta!att!ta!till!sig.!

De!flesta!namnförslag!på!gator!och!gångvägar!hade!getts!en!bekant!och!
relativt! neutral! slutled! som! hänvisade! till! ortens! art.! Exempel! på! dessa!
är!Kväg(en),!Kgränd(en),!Kstig(en).!Namn!på!parker!och!områden!hade!vanligen!
bildats!så!att!de!liknar!terrängK!och!odlingsnamn!(Halmbacken,!Torparängen).!

Mer! främmande!huvudleder! förekom!också,! i! till! exempel!gatunamnen!
Odlingsrösstråket,!Nipertsträckan!och!Ostbitsleden.!En!grupp!gav!friluftsvägar!
namn!med! slutleden! Kkorridor! (Skogskorridoren,! Ekorrkorridoren).! Namnen!
Ostbågen,!Liekurvan!och!Tjugasvängen!har!en!huvudled!som!beskriver!formen;!
Ostbågen!är!dessutom!ett!exempel!på!ett!humoristiskt!namn!i!och!med!att!det!
även!syftar!på!formen!på!snackset!med!samma!namn5.!Bland!förslagen!fanns!
också! gatunamn! som!måste! tolkas! som! enledade,! eftersom! slutleden! är! ett!
ord!som!kant,!knut!eller!grind!(Juuskanten,!Stråknuten,!Bastugrinden).!

Huvudlederna! i!parknamnen!Nipertängens%naturskyddsområde%och!OstM
mästarens%friluftsområde%känns!opraktiskt!långa!och!till!sin!natur!för!tekniska.!
I!övrigt!är!namnen!till!sin!längd!tillräckligt!smidiga!och!i!sig!användbara.!

!!
Jämförelsenamn%och%namn%som%beskriver%form%

Bland!studenternas!förslag!på!gatunamn!och!namn!på!promenadvägar!fanns!
några! s.k.! jämförelsenamn:! Axet,! Stjälken,! Strået,!Högaffelspiken.! I! planerna!
fanns! också! rondellnamnen! Kärnan,! Maskrosen! och! Blomsterkransen! samt!
vändplatsnamnet! Ekorrhjulet% (se! bild! 12).! Alla! dessa! motiverades! med! att!
namnmotiven! representerar! samma! ämnesområde! som! namnen! i! närheten!
och!samtidigt!beskriver!gatans!eller!stigens!form.!I!förslaget!beaktades!också!
att! ett! långt! namn! ofta! får! ett! kortare,! inofficiellt! parallellt! namn! eller! en!
parallell! form:! för! rondellen! Blomsterkransen! kan! i! tal! också! det! elliptiska!
namnet!Kransen%användas.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
5!Da.!osterejer,!no.!ostepop;!båge!’bue’.!!
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Formen! nämndes! som! kompletterande!
motivering! även! till! några! andra! namn,! även!
till! t.ex.! namnet! Gräftgatan! (jordbruksK
tema;! ”gatans! form!påminner! om! en! gräfta”).!
Endast! två! namn! hade! getts! utgående! från!
enbart! formen,! nämligen! parknamnen! LångM
hagen!och!Triangeln.!

Bland! parknamnen! fanns! ett! flertal! jämK
förelsenamn! som! Flygekorrboet% och% HallonM
gömman.! En! grupp! gav! ett! stort! antal!
kvartersnamn,! bl.a.! jämförelsenamn! med!
naturmotiv! som% Hackspettshålet,% Videkissen%
och%Aspflimret.%

!

Namnplanering!som!undervisningsmetod!
Studenterna! hade! ingen! tidigare! erfarenhet! av! namnplanering.! Uppgiften!
visade! att! de! efter! en! kort! introduktion! och! med! hjälp! av! ett! omfattande!
bakgrundsmaterial! kunde! skapa! relativt! goda! och! mångsidiga! namnplaner!
och! motivera! dem.! Då! den! slutliga! namnplanen! görs! upp! kommer! namnK
gruppen!i!Esbo!att!kunna!utnyttja!studenternas!förslag!och!idéer.6!Studenterna!
själva!tyckte!om!uppgiften,!och!vissa!grupper!hade!lagt!ner!stor!möda!på!både!
planering,! motivering! och! presentation.! Experimentet! med! en! autentisk!
namnplaneringsuppgift! för! en! grupp! studenter! får! därför! anses! på! alla! sätt!
lyckat.!

!

Litteratur!och!källor!
Esbo!stad,!2012:!Nipertängens!detaljplan.!Tillgänglig!på!http://www.espoo.fi/kaavoitus>!
Asemakaava! >! Asemakaavoitushankkeet! >! PohjoisKEspoo! >! Niipperinniitty,!
713100.![31.5.2012].!

Esbo! stad,! 2012:! Planeringsprocessen.! Tillgänglig! på! http://www.esbo.fi/svKFI/!
Boende_och_miljo/Planlaggning/planeringsprocessen.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
6 !Följande! steg! (detta! skrivet! sommaren! 2013)! i! planeringen! av! Nipertängen! är! ett!
planförslag! med! en! slutlig! namnplan.! På! Esbos! webbplats! (www.espoo.fi/kaavoitus! >!
detaljplaneKområdet! 713100! Niipperinniitty! –! Nipertängen)! framgår! det! hur! planeringen!
framskrider.!!

!

Bild(12:!Kärnan!eller!Kransen?!
Rondellen!i!södra!delen!av!
Nipertängen.!
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Esbo!stadsstyrelse.!Protokoll!23.1.2012,!24!§.!Tillgängligt!på!http://espoo04.hosting.!
documenta.fi/kokous/2012231153K8.HTM![31.5.2012].!

Hentilä,! Marjaliisa,! 2000:! Palstalaisista! omakotiasukkaiksi.! Vanhankartanon! OmaK
kotiyhdistyksen!historia!1950–2000.!Esbo.!

Kepsu,! Saulo,!2010:!De!gamla!bebyggelsenamnen! i!Esbo.! I:!Byarna! i!Esbo.!Red.! av!
Kaija!Mallat,!Sami!Suviranta!&!Reima!T.!A.!Luoto.!Esbo.!

Lahti,!Matti!J,!1975:!Espoo!maalaispitäjästä!suurkauppalaksi.!Esbo.!
Nikander,!Hagar,!1985:!Esbo!1700–1865.!Helsingfors.!
Slotte,! Peter,! 1999:! Namnproblem! i! våra! kommuner.! I:! Yhteinen! nimiK
ympäristömme:!Nimistönsuunnittelun!opas.!Red.!av!Sirkka!Paikkala,!Ritva!Liisa!
Pitkänen! &! Peter! Slotte.! Helsingfors.! (Kotimaisten! kielten! tutkimuskeskuksen!
julkaisuja!110.)!S.!115–136.!

Stadsplaneringsnämnden! i! Esbo.! Protokoll! 8.12.2010,! 6! §.! Tillgängligt! på!
http://prod07.tjhosting.com/Espoo/Epadyna/intrakun_e.nsf/3e12a7fcbc9e673
6c22569d90040f1cd/efe66e8d8043a6f1c22577fc0028ca39?OpenDocument.!
[31.5.2012].!

!
Arkivmaterial%

Esbo!stadsplaneringscentrals!namnarkiv!
Svenska!litteratursällskapets!arkiv,!Helsingfors!
SLS!264.!Ortnamn!i!Esbo,!Birger!Jansson!1915–16.!!
SLS!963.!Ortnamn!i!Esbo,!Kurt!Zilliacus!m.fl.!1969.!!

!
!

Summary%
SAMI!SUVIRANTA:!!
A!name!planning!exercise!for!students:!Niipperinniitty!–!Nipertängen,!Espoo!

!
As! an! exercise! in! an! onomastics! course,! students! drew! up! a! name! plan! for!
Niipperinniitty!in!Espoo.!Names!in!Espoo!are!planned!in!both!Finnish!and!Swedish;!
the!students!were!only!asked!to!plan!Swedish!names.!

The!students!were!divided!into!groups.!Every!group!made!its!own!name!plan!
including!a!name!list,!a!map!and!a!description!text.!The!students!were!asked!to!proK
vide!motivations!for!all!the!names.!The!names!also!had!to!differ!sufficiently!from!the!
names! already! in!use! in! the!Helsinki!metropolitan! area.!The!background!material!
given! to! the! students! included! the! place! names! currently! used! in! the! area,! old!
names! contained! in! place! name! collections! and! information! on! the! history! of! the!
area.!

The! students’! suggestions! included! names! based! on! old! place! names,!
memorial! names! after! prominent! persons! in! local! history,! and! many! thematic!
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names.! The! themes! related! to! characteristics! of! the! area,! such! as! farming,! nature!
and!cheese!making.!

The!exercise!gave!the!students!an!opportunity!to!obtain!a!fairly!realistic!idea!
of!how!urban!names!are!planned.!Their!suggestions!may!also!be!incorporated!into!
the!real!name!plan!for!Niipperinniitty.!


