Nimistönsuunnittelun historiaa Vaasassa
Nimistönsuunnittelulla Vaasassa on ollut erilaisia vaiheita. Nimistönsuunnittelu ei ole ollut
johdonmukaista, eikä samanlaista kaikkina aikoina. Välillä nimet on päätetty autoritaarisesti, välillä
on kuultu asukkaita. Tässä tekstissä keskitytään uudempaan historiaan.
Nimitoimikunta on toiminut ajoittain vuodesta 1989 lähtien. Nimitoimikunta perustettiin
1989, koska koko Suomen haja-asutusalueiden osoitejärjestelmää uusittiin. Uuden
osoitejärjestelmän mukaan sellaiselle tielle, jonka varressa oli vähintään kolme ympärivuotisessa
käytössä olevaa asuntoa tai muuta toimintaa, tuli antaa nimi. Tämä työ
valmisteltiin kaupunkisuunnitteluvirastossa (nyk.
kaavoitus). Tiennimiehdotukset hyväksyi kaupunginvaltuusto 11.3.1991. Kiinteistötoimi antoi
osoitenumerot. Nimitoimikunta on asetettu vuosille 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 20092010 ja 2011-2012.
Vuosina 2005-2008 ei ollut nimitoimikuntaa. Tuolloin uudet tiennimet asemakaava-alueella antoi
kukin kaavoittaja itse, ja nimi hyväksyttiin asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Asemakaavaalueen ulkopuolella tiennimen ehdotti maanomistaja, nimi käsiteltiin poikkeusluvan yhteydessä tai
erillisenä asiana, ja nimen hyväksyi kaupunginhallituksen suunnittelujaosto. Joskus hajaasutusalueen tiennimiä annettiin kiinteistötoimessa myös ilman suunnittelujaoston päätöstä.
2000-luvulla nimitoimikunta on keskittynyt asemakaava-alueen tiennimiin ja paikkojen nimiin.
Asemakaava-alueen ulkopuolella olevia tiennimiä on käsitelty nimitoimikunnassa vain silloin, jos
on jo rakennettu vähintään kolme rakennuspaikkaa yleiskaavaluonnoksen / ehdotuksen
periaatteiden mukaisesti. Loma-asumiseen liittyviä tiennimiä ei ole käsitelty. Poikkeus on huvilaalue Svartholmissa. Välillä kiinteistötoimi on antanut tiennimiä ilman kaupunginhallituksen
suunnittelujaoston hyväksymistä. Tästä seuraa, että Vaasassa on teitä, joilla ei vielä ole nimeä.
Nimitoimikuntaa ei enää nimetty 2013, koska hallinnossa haluttiin vähentää erilaisia toimikuntia ja
vastaavia ja nimitoimikunta oli yksi niistä. Vanha nimitoimikunta kokoontui viimeisen kerran
17.1.2013. Siihen kuului kolme kaupunginhallituksen jäsentä sekä Pohjanmaan museon
edustaja. Kaavoituksen edustaja toimi valmistelijana ja esittelijänä.
Vaasan ja Vähänkyrön yhdistyessä v. 2013 oli tarpeen muuttaa sellaiset Vaasan ja Vähänkyrön
nimet, jotka saattoivat aiheuttaa sekaannusta ja väärinkäsityksiä uudessa yhdistyneessä kunnassa
tai koko Vaasan seudulla. Tällaisia nimiä ovat samat tai läheisesti toisiaan muistuttavat nimet tai
muulla tavalla ”epäselvät” nimet. Nimitarkastelussa otettiin huomioon sekä suomen- että
ruotsinkieliset nimet. Nimitarkastelussa verrattiin sekä Vaasan ja Vähänkyrön nimistöä
keskenään, että Vaasan ja Vähänkyrön nimistöä muun Vaasan seudun nimistöön. Tiennimen
muuttamista harkittaessa verrataan mm. nimen käyttäjien määrää, tien pituutta, tärkeyttä ja
historiallista merkitystä ja nimen liittymistä vanhaan paikannimistöön. Vähänkyrön
suomenkielisen nimistön rinnalle esitettiin ruotsinkielinen muoto kielilain edellyttämässä
laajuudessa.

