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§ 13
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.
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§ 14
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Lehtonen ja Maija
Malmlund.
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§ 15
Kirkonkylän koulualueen nimeäminen
Liitteet

1 Kampusten osallistava nimeämisprosessi
2 Kirkonkylän koulun nimilista
Kirkonkylän koulualueelle on tulossa suomen- ja ruotsinkielistä koulutoimintaa,
päiväkotitoimintaa ja muuta monipuolista toimintaa. Pelkkä Kirkonkylän koulu
koetaan liian suppeaksi nimitykseksi, joka painottaa yhtä pääkäyttäjää ylitse muiden.
Osallistavasta nimeämisprosessista ollaan luomassa mallia ja jossa tämä Kirkonkylän
koulualue on ollut ensimmäisenä kohteena. Uuden nimen pitäisi yhdistää kaikki
toimminnat.

Ehdotus
Esittelijä: Katja Repo, yhteisömanageri
Keskustellaan osallistavasta nimeämisprosessista yleensä. Tarkastellaan
nimikilpailussa tulleita nimivaihtoehtoja ja valitaan nimistötoimikunnan edustaja
esittelemään valittua nimeä johtoryhmälle.
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§ 16
Puistokylän (kaava nro 3589) nimistö
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Koskenranta
jaana.koskenranta@tuusula.fi
museoamanuenssi
Liitteet

1 Puistokylä OAS, Nimtmk 12.5.2022
2 Knuuttilan eli Postin isäntäluettelot
Nimistöesityksen taustaa
Nimistötoimikunta päätti edellisessä kokouksessa, että Puistokylän nimistöä
suunniteltaessa pohditaan alueen nimistön muokkaamista varuskunta-aikaa
edeltävän ajan historian pohjalta.
Hyrylän kuuden kantatalojen maat jakautuivat aikoinaan koko kylän alueelle, jokaisella
talolla oli maita myös Perä-Hyrylässä. Nykyisin kantatilojen maat ovat pirstoutuneet ja
käytetty kasvavassa taajamassa eri tarkoituksiin. Iso osa varuskunnan Hyrylän
puoleisista maista on Knuuttilan eli Postin tilan (Hyrylän kantatila RN:o 5) vanhoilla
mailla. Osa varuskunnan maista on Hyökkälän kylän mailla ja ne ovat siis alun perin
olleet Hyökkälän Klaavolan ja Saksan tilojen maita.
Knuuttila on saanut nimensä tilan ensimmäisestä isännästä Nuutti Erkinpojasta. Tilan
rinnakkaisnimeksi tuli Posti vuonna 1638, jolloin Suomen ensimmäinen varsinainen
kruunun postireitti perustettiin Helsingin ja Hämeenlinnan välille ja Knuuttilan
isännästä tehtiin postitalonpoika.
Posti jaettiin 1804 poikien Juhon ja Tuomaan kesken ja syntyi Yli-Posti (Yli-Knuuttila) ja
Ali-Posti (Ali-Knuuttila). Ali-Posti jäi vanhalle paikalle Ali-Jussilan viereen, Yli-Posti oli
Hyrylän tulevan liikekeskuksen paikkeilla - tilakeskuksen paikkeilla on nykyisin
Säästökuja.
Vuonna 1887 Ali-Postista myytiin metsää varuskunnan ampumarataa varten. Kun
1950-luvulla myytiin parikymmentä tonttia tilan takametsistä, jolloin syntyi Korpikylän
alue. Hyrylän varuskunnalle myytiin loputkin metsät 13 hehtaaria vuonna 1964.
Sukututkija Juhani Olasmaa on laatinut Hyrylän talojen isäntäluettelon, jota
tehdessään hän on käynyt läpi Kansallisarkiston Suomen Asutusnimien yleisluettelon
(SAY) ja Suur-Tuusulan historia -kirjat. Juhani Olasmaan tutkimus on Tuusulan museon
arkistossa ja sitä on käytetty apuna seuraavissa nimistöpohdinnoissa.
Knuuttilan tilan 1800-1900-luvun omistajien sukunimistä Askolin, Skogster ja
Hietarinne jo Tuusulassa tai Järvenpäässä/Sipoossa käytössä.
Fallströmin-nimi voisi tulla kysymykseen myös kadunnimistössä (Fallströmit asuivat
Fallbackan sivutilalla). Lahenius -nimi olisi myös mahdollinen, mutta Lahenius viittaa
Lahelan kylään, josta tuli isäntä Postin tilalle. Molemmat ovat kuitenkin
kirjoitusasultaan hieman hankalia.
Omistajasukujen nimistä ja historiasta johdettuja mahdollisia nimiä voisivat
olla esim.
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Knuuttilantie - raitti, -kuja
(Knuuttilan-alkuinen nimi kadunnimenä 11 x
käytössä Suomessa, ei lähiseuduilla)
Nuutintie,-kulma, -kaari, -polku, -rinne ensimmäisen isännän mukaan
(Nuutinkuja on Mäntsälässä - ei käy)
Isännistä johdettuja Antin, Tuomaan, Juhon ja Akselin -alkuisisia nimiä on Suomessa
paljon. Haluattessa näistä voisi jonkun käytettävissä olevan muodon löytää, jota ei ole
samalla hälytyskeskusalueella käytössä.

Naisten nimiä on nimistössä käytetty vähemmän. Knuuttilan emäntien nimistä voisi
johtaa esim. seuraavia nimiä katualueiden ja teiden nimistöön. Naisten nimiin
perustuvasta nimistöstä saisi muokattua nimistöperheen ja se olisi selkeä siirtymä
Rykmentinpuiston melko sotilaallisista nimistä kohti muita nimistöaiheita.
Marketantie, -kuja, -katu jne
Jaakko Nuutinpoika Postin vaimo Marketta, emäntänä 1630-luvulla
Ed. poika Simo Jaakonpoika postin vaimo
Marketta Erkintytär. Mainitaan henkikirjassa 1648-70.
4 x eri lopuilla Suomessa, Marketankatu on Lahdessa
Maijastiinantie, -kuja jne
Postin isäntä Erkki Tuomaanpoika Sundbergin (1804-1868) ensimmäinen vaimo Maija
Stina (s. Hyrylän Peltolassa 2.11.1807. Kuollut Hyrylän Postissa, 25-vuotiaana
vesitautiin 3.1.1833.)
Maijastiina-alkuinen kadunnimi käytössä Kotkassa
Annastiinantie, -kuja jne

Em. isännän toinen puoliso

Anna Stina Karlintytär. Syntynyt Tuomalan Kittelässä 11.1.1812. Kuollut Hyrylän
Postissa 58-
vuotiaana 9.6.1870.
Henriikantie,-kuja jne
Postin emäntänä 14.4.1864 alken ollut talollisentytär Henrika Vilhelmiina Antintytär
. Syntynyt Nahkelan Perttilässä 19.7.1840.
Amandankuja- polku
Kievarinpitäjä. Neiti Amanda Sofia
Lindberg. Syntynyt Sipoossa 21.4.1827 muutti Tuusulaan 4.3.1849
kestikievarinpitäjäksi. Avioitui Aleksanteri Karttusen kanssa, rakennuttivat
Rauhanlinnan ja perustivat ensimmäisen maakaupan. Ostivat ½ Postin vuosina 1870-
1886, jota Amanda omisti ensin miehensä kanssa, sitten leskenä.
Amandantie on Kirkkonummella, muut 5 Amnada-alkuista kujaa tai tietä ovat
kauempana.
Ulriikantie, -kuja, puisto jne
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Torpparintytär Ulrika Hiljander (s.1818) Helsingin pitäjän Hanalasta. Avioitui vuonna
1850 Fallbackan isännän August Eerikinpoika Fallströmin (1813-1862) kanssa,
avioitui uudelleen vuonna 1872 Jonas Holmbergiin (s.1839) kanssa.
Ulriikan- alkuinen nimi Suomessa Kaustajärvellä

Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Nimistötoimikunta keskustelee Puistokylän nimistöstä ja tekee esityksen alueella
käytettävistä nimistä.
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§ 17
Mahlamäentieltä lähtevän pistokkaan nimeäminen
Liitteet

1 Nimeämispyyntö
Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Mahlamäentieltä lähtevä pistokas on yli kilometrin pituinen ja sen varrella olevien
rakennuksien osoitteet ovat Mahlamäentiellä.
Kuntaliiton suositusten mukaan tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle
rakennetulle kiinteistölle, tulee pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään.

Klaus Winqvist on pyytänyt nimistötoimikuntaa nimeämään pistokkaan. Pyynnössä
esitetään pistokkaan nimeksi Alhontietä, se nimi on kuitenkin jo käytössä Mäntsälässä.
Päätös
Nimistötoimikunta päättää uuden nimen, joka ei ole käytössä samalla
pelastustoimialueella.
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§ 18
Focus-alueen nimistö
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
petteri.puputti@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Focus-alue, Nimtmk 12.5.2022
2 Kalevala nimistöä
Focus on Etelä-Tuusulaan suunniteltavan uuden yritysalueen toteuttamiseen ja
kehittämiseen tähtäävä aluekehitysprojekti. Focus-alue sijoittuu lähelle Vantaan rajaa,
Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän ja tulevan Kehä IV:n
varteen. Alueen suuri mittakaava, hyvät liikenneyhteydet ja sijainti
pääkaupunkiseutuun nähden tekevät siitä ainutlaatuisen kehittämiskohteen osana
laajempaa lentokenttäkokonaisuutta.
Focus-alueen asemakaavoitus on vireillä, mutta kaavasuunnittelun jatkaminen
edellyttää laaja-alaisempaa yleissuunnittelua, jolla tarkennetaan ja ajanmukaistetaan
aiemmin osayleiskaavassa tehtyjä suunnitteluratkaisuja. Suunnittelussa esitetään
alueen pääliikenneratkaisut ja keskeinen katuverkko ja otetaan kantaa mm. Kehä IV:n
liittymäjärjestelyihin, alueen poikki kulkevan rinnakkaiskadun linjaukseen sekä
liikenneratkaisujen vaiheittaiseen toteutukseen. Yleissuunnitelma ei ole virallinen
kaavataso, mutta se toimii laadittavien asemakaavojen selvitysaineistona.
Suunnittelutyö on käynnissä.
Focus-alueen toteuttaminen tulee muokkaamaan merkittävästi niin rakentamattoman
kuin rakentuneenkin alueen maankäyttöä, joten alueella on tarvetta uudelle nimistölle
sekä mahdollisesti olemassa olevan nimistön päivittämiselle. Nimistön alustava
ideointi aloitettiin nimistötoimikunnan kokouksessa 13.1.2022. Nimistön tarkemmassa
suunnittelussa päätettiin tutkia Focus-alueen nimistöksi vaihtoehtoja
Kuninkaanlähteentie, Sammonmäentie sekä Ruotsinkylän nimistöstä johdehtuja
nimiä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Päätösehdotus päätetään kokouksessa.
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§ 19
Mattila II ( kaava nro 3648 ) nimistön suunnittelua
Valmistelijat / lisätiedot:
Vili Lustman
vili.lustman@tuusula.fi
asemakaavasuunnittelija
Liitteet

1 Mattila II OAS
Mattila II (nro. 3648) -asemakaavahankkeen nimistön alustava ideointi
Asemakaava sijoittuu Hyrylän keskustan koillispuolelle, Mattilan asuinalueen
tuntumaan. OAS-alueen pinta-ala on noin 44 ha ja sen mitta pituussuunnassa noin
1500 m. Alue käsittää Mattilan asuinalueen lounaisreunan, ns. Saksan alueen
peltoalueita, sekä yksittäisiä rakennettuja kortteleita ja asuinaluetta rajaavia
metsäalueita.
Asemakaavan tavoitteena on pientaloalueen laajentaminen. Alue sijaitsee
liikenteellisesti sekä sijaintinsa puolesta otollisella alueella, lähellä Hyrylän, sekä
Keravan palveluita. Tuusulan pormestariohjelman 2021 - 2025 hengessä aluetta
suunnitellaan pientalovaltaisena, mutta tiiviinä asuinalueena.
Mattila II:n asemakaavaa varten pitäisi aloittaa alustava nimistönsuunnitelu. Alustavan
arvion mukaan nimistötarve tulisi olemaan 1 kpl. paikallinen kokoojakatu, n. 8 kpl.
tonttikatuja sekä n. 3 kpl puistoja. Vaikka Koillis-Hyrylään sijoittuva Tuusulan itäväylän
jatke ei kuulu varsinaisesti kaava-alueelle, myös sen lopullisen nimen ideointi olisi
aloitettava.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Päätösehdotus päätetään kokouksessa.
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§ 20
Seuraava kokous
Ehdotus
Nimistötoimikunta päättää
että nimistötoimikunnan seuraava kokous pidetään 15.syyskuuta 2022 klo 14.00.

Tuusulan kunta
Nimistötoimikunta
§ 21
Muut asiat
Mahdolliset muut asiat.
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