
 

 

Nimisto_piste_rekisteritiedot-tason ominaisuustiedot: 
OMINAISUUSTIETO TIETOTYYPPI OMINAISUUSTIEDON KUVAUS 

id int Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti 

olemassa oleva tieto. 

kaava_viiteavain int Kaavan kuntarekisterimuotoinen tunnus, johon kohde 

kuuluu. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. 

kaavatunnus string Kaavan tunnus, johon kohde kuuluu. Luotettava, 

kattavasti olemassa oleva tieto. 

nimi_suomi string Suomenkielinen nimi. Luotettava. Jos paikalla on 

vain ruotsinkielinen nimi, saa attribuutti saman 

arvon. Huomio! Sama nimi voi esiintyä useaan 

kertaan, mutta viittaa tällöin eri paikkoihin. 

nimi_ruotsi string Ruotsinkielinen nimi. Luotettava. Jos paikalla on 

vain suomenkielinen nimi, saa attribuutti saman 

arvon. Huomio! Sama nimi voi esiintyä useaan 

kertaan, mutta viittaa tällöin eri paikkoihin. 

olotila int Olotila, koodi. Luotettava.  

olotila_selite string Olotila, selite. Luotettava.  

Voimassa oleva: nimi on vahvistettu asemakaavassa 

tai erillispäätöksellä. Huomio! Nimi ei kuitenkaan 

välttämättä ole käytössä, koska esim. katua, jonka 

nimeksi se on annettu, ei ole rakennettu. 

Käytöstä poistettu: nimi, joka on poistettu 

asemakaavassa tai erillispäätöksellä. Huomio! Nimi 

ei ole välttämättä ole ollut käytössä, vaan 

esiintynyt pelkästään asemakaavassa tai muissa 

suunnitelmissa. 

Poistuva: nimi, joka on poistumassa asemakaavalla 

tai erillispäätöksellä, Helsingissä ei käytetä tätä  

Muu: nimi, joka on nimestetty, asiakirjoista 

poimittu paikannimi tai muu vastaava ei 

asemakaavassa hyväksytty, käytössä tai tiedossa 

oleva nimi. 



 

 

Suunniteltu: nimi, joka on suunniteltu 

hyväksyttäväksi asemakaavassa. Yleensä 

nimistötoimikunnan esitys. 

 

laji int Laji, koodi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva 

tieto. 

laji_selite string Laji, selite. Luotettava, kattavasti olemassa oleva 

tieto. Selkeästi ymmärrettävä kadunnimen laji. 

nimeamisperuste string Luotettava. Kun uusi nimi lisätään, täydennetään 

sille nimeämisperuste nimistötoimikunnan 

pöytäkirjasta. Jos käytetään muuta lähdettä, se 

mainitaan. Vanhoihin nimiin on perusteet poimittu 

nimistötoimikunnan pöytäkirjoista ja Helsingin 

kadunnimet –kirjoista, joka pohjautuvat 

kadunnimikomitean ja nimistötoimikunnan 

asiakirjoihin. Jos nimeämisperusteita on muuten 

täydennetty, on niissä mainittu käytetty lähde 

mainittu. Kadunnimikomitea aloitti työskentelyn 

vuonna 1945 ja sen työtä on jatkanut 

nimistötoimikunta vuodesta 1960 alkaen. 

nimikategoria string Luotettava. Jos nimi kuuluu johonkin aihepiiriin 

(esim. maustekasvit) saa selitteen ”ryhmänimi” sekä 

kyseisen aihepiirin (maustekasvit). Jos annettu 

henkilön, tapahtuman tms. mukaan, saa selitteen 

”muistonimi”. Jos ryhmänimen pohjalta muodostetaan 

uusi nimi, saa selitteen ”ryhmänimi, liitynnäinen”, 

sekä kyseisen aihepiirin ja, jos muistonimen 

pohjalta muodostetaan uusi nimi saa selitteen 

”muistonimi, liitynnäinen”. Uusia nimiä voidaan 

muodostaa myös nimistä, jotka eivät ole ”ryhmänimiä” 

tai ”muistonimiä”, tällöin selitteenä 

”liitynnäinen”.  Myös tieto, missä kaupunginosassa 

sijaitsee. Kaupunginosarajoissa tapahtuvien 

muutosten takia tämä tieto ei ole täysin luotettava. 

lisatieto string Luotettava.   Esimerkiksi nimessä tapahtuneet 

kirjoitusasun muutokset. 



 

 

kunta string Kuntatunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva 

tieto. 

datanomistaja string Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. 

paivitetty_tietopalveluun date Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). 

Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. 

geom GeometryPropertyType Kohteen geometria. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. 

 
Osoiteluettelo_piste_rekisteritiedot-tason ominaisuustiedot: 
OMINAISUUSTIETO TIETOTYYPPI OMINAISUUSTIEDON KUVAUS 

id int Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti 

olemassa oleva tieto. 

nimisto_id int Nimistön kuntarekisterimuotoinen tunnus. 

katuosoite string Nimistökohteen ja osoitenumeron yksilöllinen 

yhdistelmä suomenkielisenä. 

adress string Nimistökohteen ja osoitenumeron yksilöllinen 

yhdistelmä ruotsinkielisenä. 

katunimi string Nimistökohteen nimi suomeksi. 

gatan string Nimistökohteen nimi ruotsiksi. 

osoitenumero string Osoitenumero (muoto JHS 106 mukainen). 

nimistokohteen_laji int Nimistökohteen laji, koodi. Luotettava, kattavasti 

olemassa oleva tieto. 

nimistokohteen_laji_selite string Nimistökohteen laji, selite. Luotettava, kattavasti 

olemassa oleva tieto. Selkeästi ymmärrettävä 

kadunnimen laji. 

olotila int Olotila, koodi. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. 

olotila_selite string Olotila, selite. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. Voimassa: Kiinteistön tai kaavayksikön 

vahvistettu osoite, nykyään osoite vahvistetaan 

osoitepäätöksellä. Luonnosteltu: Kiinteistölle tai 

kaavayksikölle suunniteltu osoite, joka voi muuttua 

vielä ennen lopullista osoitepäätöstä. Käytöstä 



 

 

poistettu: Kiinteistöllä tai kaavayksiköllä aiemmin 

voimassa olut osoite, joka on poistettu käytöstä 

kiinteistö- ja/tai osoitejärjestelmän muuttumisen 

johdosta.  

kunta string Kuntatunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva 

tieto. 

kaupunginosa_tunnus int Kaupunginosatunnus. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. 

kaupunginosa_nimi_fi string Kaupunginosan suomenkielinen nimi. Luotettava, 

kattavasti olemassa oleva tieto. 

kaupunginosa_nimi_se string Kaupunginosan ruotsinkielinen nimi. Luotettava, 

kattavasti olemassa oleva tieto. 

postinumero string Postinumero. Luotettava, kattavasti olemassa oleva 

tieto. 

n int Kohteen N-koordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa.  

e int Kohteen E-koordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa. 

paivitetty_tietopalveluun date Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). 

Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.  

datanomistaja string Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. 

geom GeometryPropertyType Kohteen geometria. Luotettava, kattavasti olemassa 

oleva tieto. 

 

 


