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Halimaasta ja muista nimistä
Halimaa on tunnettu jo ainakin 1600-luvun puolivälissä. Tuolta ajalta on säilynyt Messukylän kartta 
(yllä), jossa Kangasalan pastoraatin puolelle on piirretty jokseenkin oikealle kohdalle, vaikkakaan ei  
ihan oikean muotoisena Hallimajerfvi-niminen järvi. 

Kylän ensimmäisten vuosikymmenten aikana järvi oli Halimaanjärvi, joissakin kartoissa 
Halimanjärvi ja lopuksi se on muotoutunut Halimajärveksi. Sittemmin Halimaan nimeä on alettu  
käyttää monien paikallisten nimien etuliitteenä. Niitä ovat Halimaan pysäkki, Halimaan Saha, Vähä 
Halimajärvi - pieni lampi vajaan kilometrin päässä Halimajärvestä luoteeseen, Halimasjärvi  
Messukylän puolella ja siihen Lamminrahkalta (puolen toista kilometriä Asemalta Aitolahteen päin)  
laskeva Halimasjärvenoja sekä myöhemmin syntyneet tien nimet Halimajärventie, Halimanpolku ja  
Halimanreitti. Alkuperäinen Halimaa-nimi on vielä kartoissa järven laskuojan itäpuolella. 

Muita alueen historiaan liittyviä nimiä ovat Karjasillantie ja Karhunpirtintie. Karjasilta oli puusta  
tehty silta Halimajärven rautatien ylityskohdan rinnalla, jonka kautta kyläläisten lehmät vietiin  
metsälaitumille järven takaisiin metsiin. Karhunpirtti taas on Väreen vanha huvila tien päässä radan 
varressa. 

Historiallisiin nimiin voidaan myös laskea entisten tai nykyisten asukkaiden mukaan annetut 
tiennimet. Näitä ovat Heinosentie, joka vie Heinoselle Junni-nimiseen paikkaan, Lapintie, sen 
ensimmäisen asukasperheen mukaan, sekä Rantaniementie. Niemet, jotka muuttivat kylään 1920-
luvulla, olivat järjestyksessä järven toiset ranta-asukkaat. Ensimmäinen oli kangasalan 
asemapäällikkö Isaksson, joka rakensi huvilansa järven eteläpäähän vuonna 1901. Seuraavina 
kolmikymmenluvun puolivälissä rantaan rakensivat kesäasuntonsa Veikko ja Kaarina Kallio, siitä 
Kalliontie ja Asemakalliontie. 

Johdonmukaisia kylään liittyviä nimiä ovat Asemantie, Asemanraitti ja Metsäkulmantie.  
Sahurinpolku sahan työtekijöiden vanhojen asuintalojen luona on ainoa muisto Halimaan Sahasta. 
Halimajärventieltä Imatran Voimalle vievä Wattipolku osoittaa nimivalintana jonkinlaista  
huumorintajua.

Tammerkosken seudun kartta 1600-luvun puolivälistä. Halimajärvi ylhäällä  
oikealla. - Messukylän kunnallishistoria, Unto Kanerva 1946. 
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Teollisuusalueen tiennimet Seppämestarintie, Raudoittajantie, Laatoittajantie, Puusuutarintie ja  
Työnjohdontie sopivat kyllä teollisuudelle pyhitetylle alueelle, mutta olisi sielläkin löytynyt vanhoja  
asukkaiden ja paikkojen nimiä hyödynnettäväksi. Samoin vanhan yhteislaitumen asuntoalueelle 
olisi toivonut muita nimiä kuin ihan tuulesta temmatuilta tuntuvat Pakkaskaari, Pohjolantie,  
Otavankaari ja Revontulenkaari. Kai vanha Lapintie on innoittanut nimien keksijää. Onneksi vanha 
Lapintien jatke on edes nimetty Asemapellontieksi. Vähän kaukaa haettuja ovat myös Metsäkulman 
Ilvestie ja Kontionkuja sekä Hukkataival, joka on hauska mutta ei kovin omaperäinen. 

51


	Halimaasta ja muista nimistä

