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Kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmä 9.12.2019 esittää Veromiehen kaupunginosan nimen
muuttamista Aviapolikseksi. Kaupunginosa sijaitsee Kehä III:n ja Lentokentän välisellä alueella.
Veromiehen teollisuusalueen alkuna on ollut autokoritehdas 1950. Kirkonkylän ja Veromiehenkylän
teollisuusalueen kaavan laatiminen alkoi 1967. Teollisuusalue nimettiin 1970 Veromies/Skattmans, koska
Tuusulan moottoritie (Tuusulanväylä) erotti alueen Kirkonkylän keskustasta ja alue poikkesi luonteeltaan
ja ulkonäöltään Kirkonkylän maisemasta. Kaupunginosan itäosa kuuluu Kirkonkylän maarekisterikylään,
keski- ja länsiosat Veromiehenkylään.
Kaupunginosan nimi Veromies/Skattmans (1972), perustuu kylännimeen Veromiehenkylä, Skattmansby
(1480 Skyttmansby, 1505 Skattmanzby, 1957 Veromiehenkylä). Tämä taas perustunee hävinneeseen
talonnimeen *Skyttmans (’Ampujantalo’). Kylännimi ilmeisesti muuttui Skattmansbyksi, kun kylään oli
muuttanut nimismies, verottaja. Kylä on sijaintinsa jokihaarassa, kantatalojen ja veromarkkojen määrästä
ja vanhoista omistussuhteista päätellen Helsingin pitäjän vanhimpia. Kylän kantatalot ovat sijainneet
Backaksen kartanonmäellä ja kylän maa on ulottunut Vantaanjoelta Tuusulan rajalle.
Veromiehen nimen käyttöä on häirinnyt sen merkityksen vieroksunta.
Nykyisin kaupunginosa on keskeistä Aviapolis-aluetta, jonne on sijoittunut toimistoja ja hotelleja, mutta
alueelle suunnitellaan runsaasti myös uutta asuntorakentamista. Kaupunginosan uudeksi nimeksi
esitetään nimeä Aviapolis, joka on ollut alkuaan Ilmailulaitoksen yritysalueen markkinointinimi (2001)
sekä suuralueen (2007) ja rautatieaseman (2015) nimi. Aviapolis oli pääkaupunkiseudun houkuttelevin
yritysalue 2005. Nimi on vakiintunut yleiseen käyttöön.
Aviapolis on muodostelma englannin sanasta aviation, joka tarkoittaa ilmailua, ja kreikan sanasta polis,
joka on tarkoittanut alun perin kaupunkivaltiota.
Kaupunginosien nimet esitetään asemakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan
nimenmuutos voidaan tehdä ajantasa-asemakaavaan kunnan erillisellä päätöksellä kuntalain mukaisesti.
Nimenmuutos ei vaikuta huomattavasti kenenkään oloihin tai etuihin tai velvollisuuksiin, joten erillinen
kuuleminen ei ole tarpeen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.2.2020 § 10
Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginosan
Veromies/Skattmans uudeksi nimeksi annetaan Aviapolis.
Käsittely:
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Mikko Mäkelä esitti, että Veromiehen kaupunginosan nimi
muutetaan Veromiehenkyläksi (Skattmansby). Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Minna Räsänen esitti, että kaupunkisuunnittelujohtajan esitys
hylätään. Jäsen Tarja Eklund kannatti esitystä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Otso Kivimäki kannatti kaupunkisuunnittelujohtajan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hylkäysesitys, josta joudutaan äänestämään.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat kaupunkisuunnittelujohtajan
esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Räsäsen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Kivimäki, Kurki, Merelä, Silvennoinen-Hiisku, Miessmer, Åstrand) ja
10 ei-ääntä (Eklund, Forsberg, Kärki, Lind, Mäkelä, Romppainen, Pajula, Räsänen, Vanhanen, Ala-KapeeHakulinen) yhden ollessa poissa (Lehmuskallio). Puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelujohtajan
esityksen tulleen hylätyksi.
Päätös:
Hylättiin esitys.
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