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§ 29
Nimistötoimikunnan lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Alpo 
Ruuthin muistamista Helsingin nimistössä

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruut-
hin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen ni-
mistössä. 

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön 
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on synty-
nyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, 
tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa 
sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita 
käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuo-
lemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilau-
takunnan suosituksia.

Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimis-
tössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jol-
loin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista 
tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja 
elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin ni-
mikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, 
jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti 
(Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuo-
renkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille 
tienoille.

Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orien-
toinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi 
tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön 
ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, 
että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhon-
vuorenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen

Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
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Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka 
teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmi-
siä. 

Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Ka-
rin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956. 
Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna 
tuotiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaa-
teen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut puis-
ton läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja 
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä 
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 
12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkiympäristölauta-
kunnalla.  Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellä 20.6.2017 § 6 
siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan nimenmuutoksiin, joissa ei 
ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Nimistötoimi-
kunta katsoo, että nimettömän polun nimeäminen ei ole periaatteelli-
sesti merkittävä asia.
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