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Alkusanat

Ensimmäiset paikannimipankin kirjoittamista koskevat ohjeet on laadittu syksyllä

1989. Pankin kirjoittaminen käynnistyi varsinaisesti syksyllä 1990, minkä jälkeen

vuosina 1991 ja 1992 ohjeita on tarkistettu ja niihin on lisätty tietojen lisäämisen ja

tietorakenteen täsmentämisen vaatimat kohdat (mm. nimen rakennetyypin ja/tai

muodostustavan koodaaminen, kommenttitietojen erittely). Ohjeita on 1991 - 1992

käsitelty useissa nimipankin yhteisissä kokouksissa, joihin ovat osallistuneet Raija

Bjarland, Ritva Korhonen, Raija Miikkulainen, Eeva Maria Närhi, Ritva Liisa

Pitkänen ja Sami Suviranta. ATK-asiantuntijana on ohjeiden laadinnassa ollut

mukana paikannimitietokannan suunnitellut Tarmo Rahikainen.

Luku Tallennustiedostot ja korjaaminen on Tarmo Rahikaisen kirjoittama, samoin

liite 5 Tarkistaminen ICON-selaajalla.
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Paikannimipankin kirjoittajan on perehdyttävä aluetta koskeviin arkisto- ja kirjallisiin

lähteisiin. On tärkeää hankkia yleiskuva alueen murteesta, topografiasta ja kokoelmista,

ennen kuin ryhtyy kirjoittamaan. Erityisen tärkeää on perehtyä keruuta koskeviin tietoi-

hin (keruukertomukset, -kartat).

Pankin kirjoittaja laatii jokaisen pitäjänkokoelman kirjoittamisesta raportin erillisen ra-

porttiohjeen mukaan (LIITE 6).

Nimipankin kirjoittamiseen käytetään WP:tä (versio 5.1), samoin tarkistuslistojen

tekemiseen. Mekaaninen tarkistus tehdään Tarmo Rahikaisen laatimalla ICON-selaa-

jalla (LIITE 5. Tarkistaminen ICON-selaajalla). WP-tarkistuslistojen laadinnassa ja tie-

tuepohjien luomisessa ovat apuna nimipankin yhteiset makrot (LIITE 4. Paikannimi-

pankin makrot).

Valmiista kunnittaisista tiedostoista muokataan paikannimitietokanta ja alkuperäiset

tiedostot siirretään paikannimikorpukseen (polku DATA:KORPUS.NIMET.PAI-

KAT>). Paikannimitietokannan käyttöä varten on laadittu omat ohjeet (Kotimaisten

kielten tutkimuskeskuksen paikanimitietokannan käyttö).

PAIKANNIMEÄ KOSKEVAT TIEDOT

Nimilipuista poimitaan seuraavat tiedot: nimen hakuasu, murreasu, taivutus, nimen-

osarajat, hallinnollinen paikannus (kunta ja kylä), karttapaikannus, paikanlaji, kom-

mentit (nimen alkuperää ym. valaisevat tiedot, paikan sijaintiin ja lajiin liittyvät kom-

mentit, asiakirjanimi ja vuosiluku), rinnakkaisnimet, vertailut lähinimiin ym. sekä kar-

tuntakoodi. Nimilipun tietojen pohjalta koodataan lisäksi nimen rakennetyyppi ja/tai

muodostustapa.
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Paikannimitietue kirjoitetaan valmiiseen tietuepohjaan (ks. LIITE 4. Paikannimipankin

makrot). Toistuvia tietoja (karttalehti, kylä, kerääjä jne.) varten kukin kirjoittaja laatii

omat makrot. Selkeintä on luoda omia makroja varten alihakemisto, jonka polku on

samantyyppinen kuin yhteisten makrojen (DATA:<päähakemiston nimi.WP.MAK-

ROT>.WPM).

Kustakin nimestä tehdään seitsemäntoista kentän tietue:

nimi  kuvaus sisältö

<NI>  nimi, rajat hakuasu + osarajat, vaihtoehtoinen hakuasu
<RA> rakennetyyppi ja/tai muodostustapa

tieto hakuasusta ja nimilipusta 
<MU> murreasu tieto nimilipusta; liitetään tietokannassa kom-

menttiin
<TA> taivutuskoodi tieto nimilipusta
<KU> kunta Väestörekisterikeskuksen kuntakoodi
<KY> kylä rek.kylä tai nimilipun tieto
<KA> karttapaikannus nimilipun tieto
<K1> paikan sijaintiin liittyvä kommentti

tieto nimilipusta
<LK> paikanlajikoodi ks. Kiviniemi 1990, tieto nimilipusta
<LA> paikanlaji sanallinen selitys, nimilipun tieto
<K2> nimen alkuperää koskeva kommentti

tieto nimilipusta
<KO> kommentti nimilipun tieto (tiedot)

&3 paikan lajiin liittyvä
&4 paikan ja/tai nimen ikään liittyvä
&5 muu kommentti

<RI> rinnakkaisnimi nimilipun tieto (tiedot)
<AS> asiakirjanimi nimilipun tieto (tiedot)
<VE> vertaa nimilipun tieto (tiedot)
<SV> katso viittaus nimilipun hakusanaan
<KE> kerääjätieto nimilipun leimasta
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<NI> = NIMEN HAKUASU + RAJAT

Hakuasuksi kirjoitetaan nimen pitäjänkokoelman hakuasu (normaalistettu asu). Ha-

kuasun kirjoittamisesta ks. Esimerkkejä paikannimipankin hakuasuista (ks. LIITE 1).

 

Nimenosien rajan merkkinä on vinoviiva (/) ja nimielementtien rajan merkkinä plus-

merkki (+).

Nimen normaaliasun vaatimat sanavälit ja yhdysmerkki kirjoitetaan nimenosa- ja ni-

mielementtirajojen jälkeen, esimerkiksi Pienen+-Honkasen/ saari,

Iso/ Halko+kari. Esimerkkejä osa- ja elementtirajojen merkitsemisestä:

Hau/luoto kari
Hau+luodon/riutta kari
Hau+luodon+riutan/rysä rysänpaikka
Vähä+ Hau+luodon/ pelto pelto
Musta/lampi lampi
Iso/-Musta lampi
Musta/lahti lahti
Iso/ Musta+lahti lahti
Musta+lahti kylä
Mustan+lahden / Sammakko+lammit lammet
Naveton+taus pelto
Suo+mäen+päällys pelto

Jos osarajojen merkintä on epävarma, hakuasun loppuun merkitään kysymysmerkki,

esim. Joki/haara.

Yhdysappellatiivien merkintä.   Nimenosan raja on usein merkitty Lammashaka-

tyyppisiin, mahdollisesti yhdysappellatiivin sisältäviin nimiin, joiden jälkiosana on

topografinen sana, esim Lammas/haka. Nimenosien erottaminen tai erottamatta jättä-

minen ei kuitenkaan ole johdonmukaista. Selvästi yhdysappellatiiviset nimet on jätetty

jakamatta osiin, esim. Hautausmaa.
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Jos nimestä on kokoelmassa rinnakkaisasumuotoja, esim. Lamminkallio ja Lammikal-

lio, toinen niistä merkitään hakuasuksi. Merkintä Lammi(n)/kallio ei ole sallittu, koska

sulkujen vuoksi paikannimitietojen haku paikannimen perusteella epäonnistuu. 

Vaihtoehtoinen hakuasu. Rinnakkaismuoto kirjoitetaan vaihtoehtoiseksi hakuasuksi

varsinaisen hakuasun jälkeen. Se erotetaan hakuasusta pilkulla ja sanavälillä. Vaih-

toehtoiseen hakuasuun ei merkitä osarajoja eikä sen yhteydessä voi käyttää kysymys-

merkkiä, esim. <NI>Lammin/kallio, Lammikallio, <NI>Edus/niemi, Eosniemi,

<NI>Mäki/pelto, Mäkipellot.

Jos vaihtoehtoinen hakuasu kirjoitetaan, murreasua ei merkitä. Jos nimestä on useita

rinnakkaismuotoja, ne merkitään pelkästään murreasuina. Vrt. murreasun merkintä.

Huom. Pitäjänkokoelmien viitelippuja tai viitenimiksi käsitettäviä tietoja ei hakusanoiteta

paikannimipankkiin, esim. tietueet Iso/-Pikari ja Pikku/-Pikari, mutta ei tietuetta Pikari.

Ks. hakusanoittamisesta lisäksi kohtaa Mitä nimiä kokoelmista ATK:hon sekä liitettä

1 (Esimerkkejä paikannimipankin hakuasuista).
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<RA> = NIMEN RAKENNETYYPPI JA/TAI MUODOSTUSTAPA

Nimen rakennetyyppi ja/tai muodostustapa merkitään kaksikirjaimisella koodilla. Li-

säksi koodissa on tilaa kysymysmerkille. Koodattavat seikat ovat seuraavat:

ab abstrahoitunut nimi

el elliptinen nimi

ep epeksegeettinen nimi

la lainanimi

lt liitynnäinen

lk -  kokoliitynnäinen

mf metaforinen nimi

mt metonyyminen siirrynnäinen

sf nimenmuodostussuffiksin sisältävä nimi

sl sanaleikki

td täydennetty nimi

va vastakohta- ja variointinimi

vs vertaileva siirrynnäinen

ab =  abstrahoitunut nimi, esim. Peltoi (< Peltoinkylä) -tyyppiset nimet. 

 el =  elliptinen nimi merkitään nimilipun tietojen mukaan. Epävarmoihin tapauksiin

merkitään kysymysmerkki. Esim. ilmauksesta Pöönästenpelto (hakusanana), myös

Pöönänen koodataan seuraavasti:

<NI>Pöönänen
<RA>el?
<VE>Pöönästenpelto

 

ep =  epeksegeettinen nimi esitetään samoin nimilipun mukaan. Epävarmoihin ta-

pauksiin merkitään kysymysmerkki. Esim. Laupustenpelto, myös Laupunen (pelto).

<NI>Laupusten/pelto
<RA>ep? 
<VE>Laupunen
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la =  lainanimi. Alkuperäisen nimen osat merkitään <NI>-kenttään +:lla, jos ne pysty-

tään erottamaan, esim. Finn+öyri, Lan+skata.

lt =  liitynnäinen ja lk =  kokoliitynnäinen. Liitynnäisiksi koodataan samamääritteiset

lähipaikkojen nimet. Kantanimi merkitään <VE>-kenttään. Sitä ei koodata liitynnäisek-

si.

Kokoliitynnäisissä (koodi lk) tyyppiä Haapa+lahden/ranta (kantanimi Haapalahti) ei

ole ongelmia, koska kantanimi on varma. Koska kantanimen voi päätellä hakuasusta,

sitä ei tarvitse kirjoittaa <VE>-kenttään. Esim.

<NI>Haapa+lahden/ranta
<RA>lk
<VE>

Kokoliitynnäiset, joiden kantanimestä ei ole tietoa, varustetaan koodilla lk?. <VE>-

kenttään ei merkitä kantanimeä. Esimerkiksi Haapa+lahden/ranta, Syvän+ojan/ha-

uta, Taka+virran/vuori -tyyppiset nimet, joiden kantanimestä ei nimilipuissa ole

tietoa:

<NI>Taka+virran/vuori
<RA>lk?
<VE>

Härkä/lahti, Härkä/niemi -tyyppisten määriteliitynnäisten (lt) kantanimi merkitään

<VE>-kenttään, jos se on tiedossa tai varmasti pääteltävissä. Muuten jokin ryhmän 

nimistä merkitään "kantanimeksi" ja muut liitynnäisiksi, jolloin merkintä on lt?. Esim.

liitynnäisen koodaus kantanimen koodaus

<NI>Härkä/lahti <NI>Härkä/niemi
<RA>lt <RA>
<VE>Härkäniemi <VE>

<NI>Talvi/ranta <NI>Talvi/lahti
<RA>lt? <RA>
<VE>Talvilahti <VE>
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Perusosaliitynnäiset koodataan silloin, kun ne tulevat esiin kokoelmasta. Niiden todelli-

nen kantanimi tiedetään aina. Esim. Lahdenpelto Haapalahden rannalla, joka kooda-

taan seuraavasti:

<NI>Lahden/pelto
<RA>lt
<VE>Haapalahti 

mf =  metaforinen nimi. Nimenantaja on verrannut paikkaa, tavallisesti sen ulkonäköä,

johonkin esineesen tai kohteeseen. Metaforaan perustuvia ovat esim. karinnimet He-

vosenselkä ja Alttari.

mt = metonyyminen siirrynnäinen. Metonymiaan perustuviksi koodataan myös

seuraavat tapaukset:

 -Nimet joissa on ristiriita paikan lajin ja nimen perusosan välillä (osassa niistä on

paikanlaji kaksoiskoodattu), esim. niemi Heinä+kari. Epävarmoiksi mt? niistä merki-

tään tapaukset, joissa ei ole tietoa erilajisen paikan nimestä, esim. 41 mt? Heinä+kari

(kari-lajisesta nimestä Heinäkari ei ole tietoa).

- Tilannimet jotka mahdollisesti perustuvat paikannimeen, esim. Haa-

pa+harju. Niissä metonyymisyys on merkittävä epävarmaksi, mt?.

sf =  nimenmuodostussuffiksin sisältävä nimi. Koodataan suffiksaatiotapauksiksi

tunnistettavat nimet, esim. Valkeinen (pro Valkealampi), mutta ei -la-tilannimiä.

sl =  sanaleikkinimi, esim. Niittyvilla huvilannimenä.      

td =  täydennetty (täsmennetty) nimi. Koodataan kaikki nimet, joiden perusosana

oleva paikannimi on saanut uuden määritteen, esim. Enskeri eli Iso-Enskeri, Vähä-

Enskeri. Tällaisen nimiparin tai ryhmän muut jäsenet tulevat <VE>-kenttään. 
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Esim.

 <NI>Iso/-Enskeri
<RA>td
<VE>Vähä-Enskeri, Enskeri

va =  vastakohta- ja variointinimi. Vastakohtanimiksi koodataan pareittain esiintyvät

nimet, joiden määriteosassa on vastakohtailmaus, esim. Ala/talo - Ylä/talo, Iso/pelto -

Vähä/pelto.

Vastakohtanimet, joiden perusosana on paikannimi, esim. Iso/-Pikari -

Pikku/-Pikari, ovat samalla myös täydennettyjä nimiä. Niihin merkitään koodi td.

Variointinimet, esim. Isännän/niemi - Emännän/niemi, Kissa/lampi - Koira/lampi.

Nimen vastakohtapari tai nimen kanssa varioiva nimi tai varioivat nimet merkitään

<VE>-kenttään. Esim.

vastakohtanimi variointinimi

<NI>Ala/talo <NI>Isännän/niemi
<RA>va <RA>va
<VE>Ylätalo <VE>Emännänniemi

vs =  vertaileva siirrynnäinen. Ryhmään koodataan Siperia, Balkan, Betlehem -tyyp-

piset nimet, jotka sisältävät kaukaisen paikan nimen, sekä  Liminka, Punkaharju, joita

ei ole nimetty lähipaikan mukaan. - Tämä koskee aineistoa, joka tallennetaan pankkiin

kesäkuun 1993 jälkeen; aiemmin tallennetuissa aineistoissa on vertailevat siirrynnäiset

koodattu ryhmään mt (Enonkoski, Hailuoto, Hankasalmi, Kihniö, Nokia, Nurmijärvi,

Oulunsalo, Rautjärvi, Sodankylä, Suoniemi, Taipalsaari, Velkua). 



9

<MU> = NIMEN MURREASU

Murreasukenttä täytetään silloin, kun murreasu ja normaalistettu asu (hakuasu)

epäsäännöllisesti poikkeavat toisistaan ja kun nimiä on normaalistettu eri tavoin.

Murreasu karkeistetaan niin, ettei yleiskielestä poikkeavia diakriittisia merkkejä tarvita.

Tavunrajan voi tarvittaessa merkitä tavuviivalla, esim. arrava-o. 

Murreasu kirjoitetaan mahdollisimman ytimekkäästi: vain normaaliasusta poikkeava

osa nimestä riittää. Jos vain nimen alkuosan murreasu kirjoitetaan, merkintä päättyy

yhdysmerkkiin, esim. kos(k)- (Koskilampi, josta on murreasut kosk- ja kos-). Nimen

loppuosan murreasu merkitään ilman katkomerkintää, esim. verrää nimessä Karjave-

räjä. Kysymysmerkkiä ei ole tarpeen liittää murreasuun. Ks. LIITE 2: Esimerkkejä

murreasun merkinnästä.

Jos nimessä esiintyvä vaihtelu on merkitty vaihtoehtoisella hakuasulla, murreasua ei

enää voi merkitä. Jos nimestä voitaisiin tehdä useita vaihtoehtoisia hakuasuja, kaikki

vaihtoehtoiset tiedot merkitään murreasuina murrekenttään eikä vaihtoehtoista haku-

asua käytetä lainkaan.

<TA> = NIMEN TAIVUTUS

Taivutuskoodit saadaan nimen murreasusta tai nimilipun murresitaateista. Koodit

merkitään seuraavassa järjestyksessä: 1. sijamuodot, 2. monikollisuus, 3. kongruenssi ja

4. poikkeava taivutus. 

sijamuodot

sisäpaikallissija s

ulkopaikallissija u

horjuva h
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monikollisuus

nimi taipuu monikollisena m

kongruenssi (adjektiivi- ja numeraalialkuiset nimet)

kongruenssi k

ei kongruenssia e

molempia q

poikkeava taivutus y

(yleistieto poikkeavasta taivutuksesta, mm. vartalovaihtelut, sekaparadigmat)

Taivutuskoodit kirjoitetaan yhteen, esim. <TA>um; koodeja voidaan kirjoittaa kor-

keintaan kolme. Kysymysmerkkiä ei saa käyttää taivutuskentässä.

Esimerkkejä:

 Kaanaa : Kaanaassa s
Falli : Fallilla u
Pirhiänniemi : Pirhiänniemessä,
Pirhiänniemellä h
Ahlainen : Ahlaisissa sm
Uusipelto : Uudessapellossa sk
Syvälahti : Syvälahdessa, Syvässälahdessa sq
Iso-Haurunen : Isossa-Haurusissa, Iso-Haurusissa smq
Mäenalus : Mäenalla y

<KU> = KUNTA

Hallinnollinen paikannus. Kunta merkitään kolminumeroisena koodina (Väestörekis-

terikeskuksen käytännön mukaan). Kun kyseessä on kuntamuutos, kunta kirjoitetaan

arkistojärjestyksen mukaan: ensin kirjoitetaan arkistoon merkityn kunnan koodi, sitten

välilyönti ja nykyisen kunnan koodi, esimerkiksi <KU>001 609 (arkistossa Ahlaisten

kokoelma, alue nykyisin Poria). Näin saadaan esille liitokset, osaliitokset, kuntamuu-

tokset jne. - Kysymysmerkkiä ei saa käyttää kuntakentässä.
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Erikoistapaus:

- Jos paikka on kahden tai useamman kunnan alueella, merkitään yksi kun-

takoodi.  

<KY> = KYLÄ

Hallinnollinen paikannus. Kylän (ensisijaisesti rekisterikylän) nimi kirjoitetaan koko-

naan. Epävirallinen kylännimi on myös mahdollinen, jos sitä on nimilipussa käytetty.

Varsinkin alueilla, joissa rekisterikylät ovat laajoja, kulmakuntien nimet ovat tarkoituk-

senmukaisempia.

Kenttään voidaan kirjoittaa kaksi kylännimeä. Nimet erotetaan toisistaan pilkulla ja

välilyönnillä (esim. <KY>Krööpilä, Tiurla). Näin osoitetaan, että paikka on kahden

kylän alueella. Jos kylätieto on epävarma tai koodaajan oma tulkinta, ensimmäiseen

nimeen voidaan liittää kysymysmerkki.

<KA> = KARTTA

Peruskartat

Geodeettinen paikannus (karttasignumi). Käytetään peruskartan lehtijakoa: karttalehden

numero, punaisella painetun suorakulmaisen yhteinäiskoordinaatiston y- ja x-akselin

numero (myös ruuduittainen paikannusnumero merkitään), esim. 412208: 05/41 2.

Vanhemmissa kokoelmissa on käytetty myös mustalla painettua peruskoordinaatistoa. 

Jos merkitään useita eri paikannuksia, ensimmäinen paikannusmerkintä on ensimmäise-

nä kerääjänä mainitun kokoelmasta. Kysymysmerkkiä voi käyttää silloin, kun paikan-

nus on epävarma (esim. tulkinta jonkin toisen kohteen avulla) tai paikannusmerkintöjä

on useita erilaisia. 
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Peruskarttapaikannuksen merkitseminen 

- Paikannusmerkintä voi sisältää korkeintaan kaksi karttalehteä.

- Ensimmäisen karttalehden yhteydessä voidaan esittää korkeintaan kaksi

ruutumerkintää.

- Toisen karttalehden yhteydessä voidaan esittää vain yksi ruutumerkintä.

- Jokaisen ruutumerkinnän yhteydessä voidaan esittää korkeintaan kaksi

erillistä paikannumeroa, jotka erotetaan toisistaan pilkulla (esim. 3,4) tai

yhdistetään yhdysmerkillä (esim. 24-27).  

Paikannusmerkinnässä käytetään välimerkkejä seuraavasti:

- Karttalehden jälkeen kirjoitetaan kaksoispiste ja välilyönti.
- Karttaruutujen vaihteluväli esitetään yhdysmerkillä (-) ja y- ja x-koor-

dinaatit erotetaan toisistaan vinoviivalla (/).
- Karttaruutumerkinnän ja paikannusnumeron väliin kirjoitetaan välilyönti.
- Saman karttalehden yhteydessä esiintyvät kaksi eri ruutumerkintää erote-

taan toisistaan pilkulla ja välilyönnillä.
- Kaksi paikannusnumeroa erotetaan toisistaan pelkällä pilkulla ilman väli-

lyöntiä. Jos kyseessä on paikannusnumeroiden sarja, vaihteluvälin merk-
kinä käytetään yhdysmerkkiä.

- Toisen karttalehtimerkinnän alkaminen ilmaistaan puolipisteellä ja väli-
lyönnillä.

Esimerkkejä sallituista karttamerkinnöistä:

104112 pelkkä karttalehti
104112: 06/18 ruutu karttalehdellä
104112: 06/18 4 paikannusnumero ruudussa
104112: 06/18 3,4 kaksi paikannusnumeroa ruudussa
104112: 06/18 3-6 paikannusnumeroiden sarja ruudussa
104112: 06/18-19 kaksi ruutua karttalehdellä
104112: 04-06/18-19 kuusi ruutua karttalehdellä
104112: 01-03/09-10 1 paikannusnumero useita ruutuja käsittävässä alueessa, joka

on jokaisessa ruudussa merkitty numerolla 1
104112: 01/17, 02/16-17 kaksi ruutumerkintää käsittävä alue karttalehdellä
104112: 08/13 6, 08/12 10

kaksi ruutumerkintää paikannusnumeroineen karttalehdellä
104110: 07-08/98-99; 104301: 08-09/98-99

kaksi aluetta eri karttalehdillä
104110: 07-08/98-99 5, 13/99 6-8; 104301: 08/99 9,10

kolme erillistä paikannusmerkintää, joista kaksi ensimmäi-
sellä karttalehdellä
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Muut kartat

Muut kuin peruskartat muutetaan peruskartan lehtijakoon. - Pankkia kirjoitettaessa

käytetään myös kerääjän merkintätapaa, esim. I: 5H 2. Kerääjien käyttämät erilaiset

merkintätavat, esim. I: 5H 2, I: 5 H 2, I: 5H2 ja I: 5 H, 2, yhdenmukaistetaan niin, että

ruutuja vastaava merkintä kirjoitetaan yhteen (5H) ja paikannusmerkintä ruutumerkin-

nästä erikseen (5H 2).

Jos kerääjä ei ole antanut karttalehdelle mitään numeroa (esim. 5A 3), kartan voi pank-

kiin numeroida esim. 0:lla, 00:lla, 000:lla jne. (esim. 00: 5A 3) tai käyttää esim. kirjai-

mia q, w, x, z (esim. x: 5A 3), jolloin saman kartan nimet saadaan lajitelluksi peräk-

käin. Karttalehden numeroksi voi kuitenkin suoraan merkitä myös peruskarttalehden

numeron, jos kerääjä on käyttänyt peruskarttaa. Käytetyt merkintätavat on tarkoin

selvitettävä raportissa. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei käytä merkintää, joka jo

kyseisessä aineistossa on käytössä. Alkuperäinen karttalehtikoodi on säilytettävä käy-

tettäessä peruskarttalehden numeroa, esim. 114211 (II): 8B 1 (alkuperäinen koodi II:

8B 1) ja 212111 (x): 7B 3. 

Kerääjän käyttämiä redundantteja tai epäloogisia merkintätapoja voi yhdenmukaistaa

soveltamalla peruskarttapaikannuksen merkintäohjeita (ks. Peruskarttapaikannuksen

merkitseminen), esim. merkinnästä I: 5H - 6H merkintä I: 5-6H.  Sallittuja merkintäta-

poja esim.

I: pelkkä karttalehti
I: 5H ruutu karttalehdellä
I: 5H 2 paikannusnumero ruudussa
I: 8D 1,2 kaksi paikannusnumeroa ruudussa
I: 8D 1-4 paikannusnumeroiden sarja ruudussa
I: 5H-I kaksi ruutua karttalehdellä
I: 3-5H kolme ruutua karttalehdellä
I: 3-5H-I kuusi ruutua karttalehdellä
I: 8D 1, 8E 2 kaksi ruutumerkintää paikannusnumeroineen käsittävä alue
I: 5H 7, 7J 8 kaksi ruutumerkintää käsittävä alue karttalehdellä
I: 10D 3, 10E; II: 1E 3 kaksi erillistä paikannusmerkintää 
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Suomen ulkopuolisten alueiden karttalehtinumerona käytetään seuraavia:

000001 Ruotsi

000002 Norja

000003 Venäjä

Kuusinumeroinen peruskarttalehti on merkittävä aina. Ellei karttalehteä voida osoittaa,

merkitään sen paikalle kysymysmerkki (?).

<K1>  = PAIKAN SIJAINTIIN LIITTYVÄT KOMMENTIT

Paikan sijaintiin liittyvä kommentti kirjoitetaan silloin, kun karttatietoa ei ole olemassa

tai karttatieto on puutteellinen.

PAIKAN LAJI

 

<LK> Paikan lajin koodi merkitään Eero Kiviniemen esittämän luokituksen mukaan (Kivi-

niemi, Eero 1990: Perustietoa paikannimistä. Suomi 149. SKS, Helsinki.). Koo-

dausapuna käytetään myös Kiviniemen laatimaa lajisanatiedostoa (Kiviniemi, Eero:

Lajisanatiedosto ohjelmasta Toporek. Moniste 23.10.1991), jota on täydennetty paikan-

nimipankin aineistolla. Ks. LIITE 3.

Paikan laji luokitellaan nimilipun ilmoittaman paikan lajin mukaan. Samoin paikan

lajin sanallinen selitys merkitään pankkiin nimilipun mukaan (ks. lähemmin kohtaa

<LA>).

Jos paikannimen tarkoitteen laji on muuttunut, muutos osoitetaan kaksoiskoodauksella:

ensin merkitään nykyistä lajia ilmaiseva koodi ja välilyönnin jälkeen vanhan lajin

koodi, esim. <LK>71 75 tietueeseen <NI>Katava+kari [niemi, kari].
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Jos paikan laji ei ilmene nimilipusta, lajikoodin perään merkitään kysymysmerkki (?).

Kysymysmerkkiä ei voi merkitä paikan vanhan lajin koodin perään.  

Kohteet, joihin sisältyy erilajisia paikkoja, sijoitetaan kohtaan 12 (esim. maa-alue jne.).

Paikan lajiin liittyviä kommentteja (esim. koodauksen epävarmuuden, lajikoodilla 12

maa-alueeksi merkityt paikan eri lajit) voi esittää <KO>-kentässä kohdassa 3 (&3) (ks.

kohtaa kommentit).

Esim. <NI>Pekan+rannan/mäki <NI>Perä/-Lamppi
<LK>51 <LK>12
<LA>mäki <LA>maa-alue
<KO>&3lk 52? <KO>&3metsä, suo, kallio

<LA> Paikan lajin sanallinen selitys kirjoitetaan nimilipun mukaan. Nimilipussa ilmoitettua 

paikanlajin ilmausta on joissain tapauksissa tiivistettävä, sillä paikanlaji ilmaistaan

yhdellä termillä. Esim. 

<NI>Vene/taipale
<LK>74
<LA>kannaksenosa [pro kannaksen osa]

<NI>Virran/niska
<LK>87
<LA>virrankapeikko [pro virran kapeikko]

<NI>Särjen+kutu/paikka
<LK>83
<LA>kutupaikka [pro vedenalainen paikka]

Paikan lajin kuvaukseen voi liittyä luonnehdinta, joka erotetaan lajia ilmaisevasta

sanasta pisteellä. Luonnehdinta kirjoitetaan kolmemerkkisenä lyhenteenä, esim.

<LA>mökki.häv.
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Luonnehdintoja vastaavat lyhenteet:

ent entinen

häv hävinnyt  

kui kuivunut, kuivattu

maa maatunut

met metsittynyt

soi soistunut

til tilapäinen

ump umpeutunut

Jos tarkoitteen laji on muuttunut, muutos osoitetaan merkitsemällä kaksi lajia: ensin

nykyinen laji, sitten pilkku ja välilyönti ja lopuksi vanha laji, esim. <LA>niemi, luoto.

Paikan lajiin liittyviä lisäselvityksiä voi esittää <KO>-kentän kohdassa &3. - Vrt.

lajikoodi <LK>.

<K2> = NIMEN ALKUPERÄÄ KOSKEVAT KOMMENTIT

Nimen alkuperää valaisevat tiedot saadaan nimilipu(i)sta. Ne sijoitetaan tähän kohtaan

ottamatta kantaa siihen, ovatko ne tosia vai eivät. Selvät folkloristiset nimen syntyä

koskevat tiedot merkitään sanalla tarina (merkitys laajempi kuin folkloristiikassa). -

Esimerkkejä: Navettapelto, <K2>laidalla kesänavetta; Kattila [saari], <K2>muistuttaa

kattilaa.

<KO> = KOMMENTIT

Varsinaiseen kommenttikenttään merkitään nimilipu(i)sta seuraavia tietoja: paikan

lajiin ja paikan ja/tai nimen ikään liittyviä sekä muita kommentteja.
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Kommenttikentässä käytetään samoja lyhenteitä kuin paikanlaji- ja rinnakkaisnimi-

kentässä. Eri karttojen nimityksiin viitattaessa käytetään lyhenteitä pk (peruskartta),

pitk (pitäjänkartta), talk (taloudellinen kartta), topk (topografinen kartta), yk (yleis-

kartta).  

Kommenttikentän tiedot ryhmitellään seuraavasti:

&3  paikan lajiin liittyvät kommentit

&4 paikan ja/tai nimen ikään liittyvät kommentit

&5  muut kommentit

Avain (& ja numero) kirjoitetaan ennen kommenttitekstiä. Sanaväliä ei avaimen ja

tekstin alkuun merkitä: <KO>&5vain vir. Jos kirjoitetaan useita eriasteisia kommentte-

ja, avaimet merkitään numerojärjestyksessä ja kommentit erotetaan toisistaan sanavä-

lein: <KO>&4per. 1923 &5vain vir. Esim.

<NI>Pata/suo
<LA>suo
<KO>&3suon jatke &5nimi outo (virhenimi?)

<NI>Pekan+rannan/mäki
<LK>51
<KO>&3lk52?

<RI> = RINNAKKAISNIMI

Tiedot saadaan nimilipu(i)sta. Kaikki rinnakkaisnimet kirjoitetaan. Esim.

 <RI>Hakola.uud, Päivärinta.vir

Nimen esitysasun pitää olla yksikäsitteinen, sillä nimiä saatetaan käyttää hakuavaimina

(esimerkiksi merkintä Iso-, Vähä-Kaskinen  ei ole sallittu, vaan molemmat pitää kirjoit-

taa kahtena täydellisenä nimenä).

Nimeen liittyvä luonnehdinta kirjoitetaan suoraan nimen perään kolmemerkkisenä ly-

henteenä. Nimeen voidaan liittää vain yksi luonnehdinta. Erotinmerkkinä käytetään 
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pistettä, esim. Arvola.vir, Pikku Santaperä.nyk. - Luonnehdinnat merkitään seuraa-

villa lyhenteillä:

ent entinen nimi
har harvinainen nimi
hau haukkumanimi
kan kansanomainen nimi
lei leikillinen nimi
nyk nykyinen nimi
tav tavallinen nimi, tavallisesti
uud uudempi nimi
van vanhempi nimi
vir virallinen nimi

Jos paikka koostuu useammasta erikseen nimetystä paikasta (esim. saaret, luodot, karit

jne.), yhteisnimen rinnakkaisnimikenttään voidaan kirjoittaa paikan tietyn osan nimi ja

osanimiluonteen ilmaiseva luonnehdintalyhenne .osa. Vastaavasti paikan osanimen rin-

nakkaisnimikenttään voidaan kirjoittaa yhteisnimi ja yhteisnimiluonteen ilmaiseva

luonnehdintalyhenne .yht. Esimerkiksi yhteisnimeä Lehmänklopit (karit) koskevaan

tietueeseen kirjoitetaan osanimet seuraavasti: <RI>Korkea Lehmänkloppi.osa, Mata-

la Lehmänkloppi.osa; vastaavasti tietueen Korkea Lehmänkloppi rinnakkaisnimikentt-

ään kirjoitetaan yhteisnimi <RI>Lehmänklopit.yht.

<AS> = ASIAKIRJANIMI

Vanhasta karttanimestä, asiakirjanimestä jne. merkitään vuosiluku ja tarvittaessa nimen

kirjoitusasu. Jos on useita tietoja, merkitään vanhin ensimmäiseksi. Eri tiedot erotetaan

toisistaan pilkulla. Esim.

 Kärmekari: <AS>1784 Årmgrund

 Tyltty: <AS>1553 Dyltöö, 1638 Tyltöö hålma, 1797 Tyllty   
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<VE> = VERTAAMINEN

Viite eri tavoin yhteen kuuluviin nimiin. Liitynnäisen kantanimi kirjoitetaan ensim-

mäiseksi. Esim.

Haapa+lahden/ranta <VE>Haapalahti
Haisko <VE>Vähä-Haisko
Emännänkari <VE>Isännänkari [viereinen kari]
Alho <VE>Vehka-alho [läheinen pelto]

Tähän kenttään kirjoitetaan nimet, joihin tallennettavaa nimeä halutaan verrattavan. Jos

kenttään kirjoitetaan useita nimiä, ne erotetaan toisistaan pilkulla ja välilyönnillä. 

<SV> = VIITE

Kenttään kirjoitetaan tieto pitäjänkokoelman hakusanasta, jonka yhteydessä nimitieto

esitetään, esim. <NI>Jaakon/kallio, <SV>Jaakko. Jos pitäjänkokoelman hakuasua on

pankissa muutettu, viitekenttään merkitään pitäjänkokoelman hakuasu.           

<KE> = KERÄÄJÄ(T)

Nimipankkiin merkitään kerääjän nimen kirjainlyhenne (kaksi tai kolme isoa kirjainta)

ja arkistoimisvuosi, esim. RM86 = Raija Miikkulainen 1986, RLP80 = Ritva Liisa

Pitkänen 1980, JYP90 = Jaakko Yli-Paavola 1990). Koodit erotetaan toisistaan väli-

lyönnillä.

Ensimmäisenä mainitaan se kerääjä, jonka karttapaikannus on esitetty ensimmäisenä.

Henkilönnimikilvan 1972 ainesta ei merkitä pankkiin eikä kerääjää rinnakkaiskerää-

jäksi. Kuitenkin jos kyseessä on ainut tieto (esim. kulmakunnan nimestä), tehdään

tietue, johon kerääjäksi merkitään XX72 (= Henkilönnimikilpa 1972). Sanakirjasää-

tiöstä siirrettyihin tai kopioituihin tietoihin merkitään kerääjäksi ZZ + nimilipussa 

ilmoitettu vuosiluku, esim. ZZ45.
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***

Paikannimitietojen tallennuksessa noudatetaan yhdenmukaisuutta ja järjestelmällisyyt-

tä. Epämääräisiä huomautuksia ei tallenneta. Epävarma tieto ilmaistaan kysymysmerkil-

lä edellä sovitulla tavalla. Huomaa, että kysymysmerkkiä ei voi lisätä seuraaviin kent-

tiin: <MU>, <TA>, <LK>:n vanhan paikanlajin koodi, <LA>, <SV> ja <KE>. 

MITÄ NIMIÄ KOKOELMISTA ATK:HON?

Kunnittaisissa paikannimikokoelmissa on kolmenlaisia kentältä saatuja nimiaineksia:

paikannimiä, henkilönnimiä ja appellatiiveja. Lisäksi joissain kokoelmissa on runsaasti

asiakirjanimiä. Muokattaessa kokoelmia paikannimipankkiin nämä ainekset seuloutuvat

eri hakemistoiksi. Henkilönnimet, appellatiivit ja asiakirjanimet käsitellään seuraavasti:

Henkilönnimet kirjoitetaan samanlaiseen tietuepohjaan kuin paikannimet. Hakuasun

alkuun merkitään %, jonka avulla henkilönnimet saadaan erotetuksi omaksi hakemis-

tokseen. Useimmat kentät jäävät tyhjiksi; tietoja tulee murre-, kunta-, kylä-, kommentti-

ja kerääjäkenttään. Henkilönnimiaineisto siirretään myöhemmin henkilönnimipankkiin.

Appellatiiveista kirjoitetaan samanlainen tietue kuin paikannimistä, mutta nimenosa-

rajoja ei merkitä. Paikanlajikoodi merkitään, samoin paikanlajin sanallinen selitys.

Kunta- ja kyläkenttä täytetään, mutta karttakenttä jätetään tyhjäksi. Selitteet kirjoitetaan

kommenttikenttään <KO> kohtaan &3. Hakuasun alkuun kirjoitetaan merkki $, jolla

appellatiivit saadaan erotetuksi omaksi hakemistokseen.
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Asiakirjanimien hakuasun alkuun kirjoitetaan merkki &, jolla asiakirjanimet saadaan

erotetuksi omaksi tiedostoksi. Kentät täytetään kuten paikannimitietoja käsiteltäessä.

Asiakirjanimestä tehdään tietue, jos siitä kokoelmassakin on oma lippunsa.

Erilähtöiset paikannimiainekset. Eri-ikäiset, -laatuiset ja -laajuiset koulutettujen

kerääjien kenttäkeruut ja opintotyöt muokataan pankkiin tasavertaisina. Osa arkis-

toiduista aineksista on saatu kentältä muulla tavoin: siirretty Sanakirjasäätiön kokoel-

mista tai saatu keruukilpailujen kautta. Näistä aineksista tehdään pankkiin tietue vain

silloin, kun nimiesiintymä on ainutkertainen; kerääjäksi merkitään kilpailun tms. tun-

nus, esim. XX72 (= Henkilönnimikilpa 1972), ZZ45 (= Sanakirjasäätiöstä, kerätty

1945). Vrt. kohtaan <KE> = KERÄÄJÄ. 
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LIITE 1

ESIMERKKEJÄ PAIKANNIMIPANKIN HAKUASUISTA

Suurin osa kunnittaisiin paikannimikokoelmiin sisältyvistä nimitiedoista on hakusa-

noitukseltaan ongelmatonta. Yleensä hakusana on kenttätutkijan normaalistama, ni-

miarkistossa tarkistettu nimen yleiskielinen asu, joka sellaisenaan voidaan siirtää

paikannimipankinkin hakusanaksi. Nimikokoelmien eri-ikäisyys ja -laatuisuus saattaa

kuitenkin aiheuttaa kirjoittajalle ongelmia. Nimilipussa voi olla monta nimeä, nimestä

voi olla monta tietoa tai nimellä monta asua.

Nimilipussa monta nimeä

Pitäjänkokoelmissa yhteen hakuasuun on tavallisesti yhdistetty useita tietoja, tavalli-

simmin samanalkuisia liitynnäisiä tai saman nimiasun eri tarkoitteita. Tällöin jokaisesta

nimestä kirjoitetaan oma tietue.

Monta nimeä voi nimilipussa olla mm. seuraavissa tapauksissa:

Nimilippuun on merkitty epeksegeettinen nimi, esim. Holamppi, Holampinjärvi. 

ATK Kummastakin nimestä tehdään oma tietue.

Nimilipussa esitettyyn hakusanaan liittyy

- useita samannimisiä kohteita, esim. jonkin kylän kaikki samannimiset

pellot on lueteltu samassa lipussa, esim. Riihipelto.

ATK Kukin Riihipelto hakusanoitetaan paikannimipankkiin erikseen.

- eri kohteita, ts. monta paikanlajia (yleensä 2 - 4), esim. Hukkakangas a)

kantatalo, b) Hukkalan tilan kansanom. nimi, c) kulmakunta, d) postialue;

Julunniemi a) niemi, b) talo, c) taloryhmä

ATK Kullakin nimellä on vain yksi tarkoite: Hukkakangas neljä eri tietuetta ja

Julunkangas kolme.



- liitynnäisen rinnakkaisnimiä

 esim. Jaakko: juakonkallio, jonka rinnakkaisnimiä Jermiinkallio ja

Hovattalankallio

ATK Jaakko ja Jaakonkallio sekä Jermiinkallio ja Hovattalankallio, ellei niitä

ole hakusanoitettu erikseen pitäjänkokoelmaan.

- erialkuisia nimiä, esim. Hanhilammet: isohanhilampi, pienihanhilampi;

Iso-Pikari: pikkupikari

ATK Hanhilammet, Iso Hanhilampi, Pieni Hanhilampi

Iso-Pikari, Pikku-Pikari (huom. ei tietuetta viitenimestä Pikari)

- eri nimityyppiä olevia rinnakkaisnimiä:

Pieni Suksmanninsaari ja Pieni-Suksmanni

Pieni-Niiselä ja pienenniiselänniittu  

Pieti ja piejintalo

ATK Pieni Suksmanninsaari, Pieni-Suksmanni, Pieni-Niiselä, Pienen-Niiselän

niittu

Pieti, Piedintalo

Nimestä monta eri tietoa

Kokoelmissa voi yhdestä tarkoitteesta olla useita eri tietoja tavallisesti eri kerääjiltä.

ATK Varmat tapaukset yhdistetään yhdeksi tietueeksi, mutta epävarmat tapauk-

set kirjoitetaan eri tietueiksi.

Nimestä monta asua

Tapaukset, joissa sama nimi on normaalistettu eri tavoin. 

ATK Selvät tapaukset käsitellään kirjoittamisen yhteydessä, jolloin saman koh-

teen erilaiset normaaliasut saadaan poimituiksi samaan tietueseen. Epäsel-

vät tapaukset kirjoitetaan omiksi tietueikseen, samoin aakkosissa kauaksi

toisistaan joutuvat, joita kirjoittaja ei voi (huomaa, arvaa jne.) käsitellä
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samalla kertaa. Esim. Eosniemi ja Edusniemi (yksi tietue), Haukkavuori

(haakka-) ja Havukkavuori (havukka-) (yksi tietue)

Mikkelsaari ja Mikkelisaari (kummankin murreasu mikkel') (yksi tietue).

- Hakusanan määriteosa voi olla sekä nominatiivi- että genetiivialkuinen,

esim. Kourulahti ~ Kourunlahti; Luukkoslampi ~ Luukkosenlampi

ATK Kourulahti (yksi tietue), vaihoehtoinen hakuasu Kourunlahti; samoin

Luukkosenlampi (yksi tietue), vaihtoehtoinen hakuasu Luukkoslampi.

Hakuasu on valittava (pääteltävä) kussakin tapauksessa erikseen.

- nimen rinnakkaisasu tai -asuja, Liurinhiekka ja Liurunhiekka

ATK Liurinhiekka, vaihtoehtoinen hakuasu Liurunhiekka 

Huom. Jos hakuasu ei ole pitäjänkokoelman hakuasuna, viitekentässä <SV> viitataan nimilip-

puun, josta kyseinen nimitieto on peräisin.  



LIITE 2

ESIMERKKEJÄ MURREASUN MERKINNÄSTÄ

genetiivi- ja nominatiivialkuisuus
Hovin/ Nousiala hov(in)nousiila
Jurvan/joki jurva(j)jok
Jouten/vesi joutev-
Joutsen+mäki joutsem-
Kaijan/saari kaijan-
Kaijan/saari kaija-
Karjalan+lahti karjala-
Kodin+silmä koi-

jälkitavujen vokaalisto
Akka+kivi ak-
Alanko/mäki alank-
Ala/-Pentin+rinta alapent-
Anni-tädin/ pelto an'täti-
Koira/lampi koir-
Koivu+ranta koi(v)-
Kokko/aho kok-aho
Kolmen+lammin/mäki komlammim-
Kolmi+kulma kol(m)-
Kontti/lahti kont-
Koski/lampi kos(k)-
Kouru/lahti kour(u)-
Suuri/kumpu suur-
Koria/kivi korrii-
Korkea/kallio korkii-
Korkea/saari korkee-
Korkea+lato korkii-
Korkei/mäki korkei- [hakuasun vahvistus]
Korkia/mäki korkii-

henkilönnimet
Eerikan/harju ierika-
Eevan/mäki ieva-
Klemetin/vuori lemetiv-
Loviisa lov(v)iis(s)a



LIITE 3

PAIKAN LAJI

Kentät Paikan lajin esittämiseen tarvitaan kaksi kenttää: paikan lajin numerokoodi ja paikan

lajin sanallinen selitys. Näin eri tavoin ilmaistut paikanlajin selvitykset saadaan koo-

tuiksi samaan numerokoodiin (esim. hete, hetteikkö, jänkä, keidas, lemi, letto, lähde,

neva, rimpi, räme, suo, suonotko jne. koodiin 62).

Luokittelu Paikanlajiluokkien koodit merkitään Eero Kiviniemen mukaan (Perustietoa paikan-

nimistä. Suomi 149. SKS. Helsinki 1990, s. 55 - 80). Oheisen luettelon (mts. 57 - 58)

lihavoidut kohdat ovat paikannimipankin lisäyksiä.



10 ALUE

11 Alue asutuksen tai hallinnon kannalta: maakunta, kunta, kylä, taajama, kulmakunta, raitti, tontti, piha;

kulttipaikka

12 Maa-a lue, maa kappa le (myö s viljelty tai asuttu)  koon, m uodon  tai sijainnin ka nnalta; m yös raja

20 ASUTUS

21 Asumus, viljelmä, asuinpaikka, tilapäisasumus

22 Talous- tai tuotantorakennus yms., myös venekatos, kellari, kaivo 

30 KULKUTIET, RAKENNELMAT, TEKOPAIKAT

31 Tie, polk u, (karja)k uja

32 Matka,  taival , lepopaikka;  t ienosa;  veräjä;  si lta , rumpu; ylikulkupaikka,  pi tkospuut;  valkama

33 Tekopaik ka; kaivanto, kaiv ettu oja, pato, valli, tervahauta, raun io, turo yms.

40 VILJELYKSET, HEINÄMAAT, LAITUMET

41 Pelto, peltoalue, pellonosa, uudispelto, raivio 

42 Niitty, niittyala, lu onnon niitty

43 Haka, laidun; aitaus

44 (Entinen) kaskimaa

50 PINNANMUODOSTUS

51 Maankohoum a, ylänkö (usein samalla maaperän ja kasvillisuuden kannalta)

52 Rinne,törmä, äyräs; jyrkänne; maantiemäki

53 Maanlaskeuma, alanne; vetinen, alava maa

54 Kivikko,  louhikko(maa);  kivi(lohkare); kall ionkolo, luola; rotko ym.

55 Maaperältään tasainen (ja aukea) tai epätasainen paikka

56 Kapeikko  maalla, juotti; mutka m aastopaikassa

60 MAAPERÄ, KASVILLISUUS

61 Metsä(alue), metsikkö, metsäsaareke

62 Suo; hetteikkö; suonotko; silmäke, lähde

63 Pensaikko, tiheikkö; ryteikkö, murrokko

64 Paikka m aaperän  aineksen  (ja vetisyyd en) peru steella

65 Paikka k asvillisuud en peru steella tarkem min

66 Puu

70 VETEEN RAJAUTUVAT PAIKAT

71 Niemi, niemeke

72 Lahti , poukama

73 Ranta; ve sijättö- tai tulvam aa, rantam atala

74 Kannas, m aakapeikko  vesien välissä

75 Saari; vedestä nouseva kari(kko), kivi(kko); särkkä

80 VEDET

81 Järvi, lampi, lampare; vesi(stö)

82 Vedenkokouman osa: selkä, salmi, kapeikko, väylä, vesitaival

83 Veden alainen p aikka: syv änne, luo to, matalikk o, apaja

84 Lammikko, lätäkkö, vesikuoppa, rapakko, mutakuoppa

85 Joki, luonnonoja,  joen t . ojan haara;  vesijuoksu;  ojanuoma

86 Paikka joessa tai luonnonojassa (ei virtapaikka)

87 Koski, virtapaikk a, kosken osa
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PAIKANNIMIPANKIN MAKROT (WP 5.1)

Yhteisiä makroja käytetään luotaessa tietuepohjia, lajiteltaessa pankkiin kirjoitettuja
aineistoja korjauslistoiksi (WP) ja valmisteltaessa tiedostoja ICON-selaajaa varten (ks.
tarkistaminen ICON-selaajalla).

1. Polku <PAIKANNIMI.WP.MAKROT>.WPM

Uudet tietuepohjat:

TP Tekee tyhjän tietuepohjan.

Tiedostojen lajittelu WP:llä:

LKL Lisää kenttien loppumerkit WP:ssä lajiteltavaan tiedostoon.
PKN Poistaa kenttien nimet WP:n avulla muodostetusta valmiista tarkistus-

listasta.

ICON-selaajaa varten (ks. liite 5):

ICON Tekee sellaiset asetukset, että jokaisen kentän sisältö mahtuu yhdelle
riville (ainakin 240 merkkiä).

PKL Poistaa kentänloppumerkit (tietuerajamerkit säilyvät).
PTR Poistaa tietueenrajan.

Erikoistapauksia varten:

LLM Lisää lajittelumerkit (kentänrajat, tietueenrajat ja sivunvaihdon).
LVN Lisää kenttien viittausnimet tiedoston alkuun (tekstirungossa).
PLM Poistaa kaikki lajittelumerkit (kentänloppumerkin, tietueenloppumerkin ja

pysyvän sivunvaihdon merkin) ASCII-tallennuksia varten.

2. Polku <PAIKANNIMI.WP.MAKROT.LISA>.WPM

LKN Lisää kenttien nimet (jos lajittelumerkit ovat paikoillaan).
LRA Lisää rakennekentän (aineistoihin joista kenttä puuttuu).
MKN Muuntaa kenttien nimet lyhyemmiksi (aineistoista joissa käytetty pitkiä

nimiä).
MTA Muuntaa taivutuskentän isot kirjaimet pieniksi.
LTR Lisää tietueiden välille tietueenrajan.
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RM 17.8.1993

PAIKANNIMIPANKIN RAPORTIN KIRJOITTAMINEN

Jokaisesta paikannimipankkiin tallennetusta kunnasta kirjoitetaan raportti. Raportti kirjoitetaan

niin, että siitä helposti saadaan tietoja tietokantaan viemistä ja pankin sisäistä käyttöä varten

sekä toisaalta saadaan poimituksi tarvittavat tiedot tietokannan ja korpuksen käyttäjiä varten.

Siksi on tärkeää, että raporttiin otetaan mukaan kaikki kentät, vaikka osa kentistä jäisi tyhjäksi.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat vain sisäistä käyttöä varten. 

Atk-tallentamista koskevat tiedot:

<KUNTA> Kunnan numerokoodi (Väestörekisterikeskuksen kuntakoodi ja nimi.

<TALLENNUS>

Tallentaja(t): koko nimi ja valmistumisvuosi.

<VUOSI>* Paikannimiaineksen tallennusvuosi tai -vuodet; tallentamisen aloitus- ja lope-

tuspäivä, mahdollinen keskeytyspäivä; raportin valmistumispäivä; ajankohta

milloin valmiina tietokantaan.

<TARK>* Tarkistuslistojen lukija(t).

<ATK1>* Valmiiden tallennustiedostojen nimet; nauha-arkistokoodit.

<ATK2>* Tallennuksessa käytetty tekstinkäsittelyjärjestelmä + käsittelyvuosi.

<TIETOKANTA>*

Tietokantatiedot: nimi, milloin viety tietokantaan, kuka vienyt, mahdolliset

keskeytykset jne., päivitykset ym.
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<KORPUS>*

Vrt. ed.

<PN> Paikannimitietueiden määrä.

<HN>* Henkilönnimitietueiden määrä.

 <APP>* Appellatiivitietueiden määrä.

<ASI>* Asiakirjatietueiden määrä.

<LISTAUKSET>*

Mahdoll. paperitulosteet ja niiden säilytyspaikka; aakkosellinen, lajikoodeittain,

karttalehdittäin.

<KOMMENTIT>

Esim. tiedot täytettyjen kenttien määristä (saadaan mm. SEARCHin avulla).

Siirrettyä aineistoa koskevat tiedot:

<KOKOELMAT>

Käsitellyt kokoelmat kuvataan kokoelman koodilla (tiedot nimitoimiston pitä-

jänkortistosta).

Kokoelman koodi = kerääjäkoodi, jonka sisältö selviää kohdasta <KE>, ja kar-

tuntatapa: koulutetut kerääjät: ar (apuraha tms.), vi (= virkatyö), cl (= opin-

näytetyö) harrastajakerääjät: ha; esim. RM86.vi

<MÄÄRÄ>

Manuaalisen arkiston lippumäärä (tiedot nimiarkiston pitäjänkortistosta).

<KARTAT>

Karttalehdet esitetään kerääjittäin (tiedot nimiarkiston karttakortista, täyden-

netty pankin kirjoittajan tekemillä peruskarttalehtinumeroiden lisäyksillä, jotka

koskevat muita kuin peruskarttoja). Lehdistä ilmoitetaan seuraavat tiedot seu-

raavassa järjestyksessä: peruskarttalehden numero + kerääjän antama numero +
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kartan laji (jos muu kuin peruskartta), karttalehden lehtijakonumero ja nimi sekä

sulkeisiin maininta, jos kyseessä on kopio + sulkeisiin painovuosi. Karttalajeista

käytetään seuraavia lyhenteitä: pk = peruskartta, pitk = pitäjänkartta, topk =

topografikartta, talk = taloudellinen kartta. Peruskartan lyhennettä käytetään

vain, jos selvyys vaatii. Karttaselosteen loppuun voi lisätä huomautuksia, esim.

vain muutama merkintä.

Esimerkkinä Suoniemen kartat (huom. tietojen esittämisjärjestys):

Peruskartat ja pitäjänkartat mittakaavaa 1:20 000.

AMM79 PP79:
212112 Häijää (1961), muutama merkintä

EK69:
212302 Siuro (kopio) (painov. ei käy ilmi, mahd. 1953), muutama merkintä

KJ69: 
212111 (= 1) Suoniemi (kopio) (painovuosi ei käy ilmi, mahd. 1961)
212302 (= 2) Siuro (kopio) (painov. ei käy ilmi, mahd. 1953)

KM60:
212111 (= x) pitk IV:4/4 (1946) 

SE60: 
212111, 212112, 212302, 212303 ( = I)  pitk IV:4/4 (1946) 
212302 (= II) Siuro (1953) 
212112, 212303 (= III) pitk IV:4/24 (1944, 1947) 
212303 (= IV) Mahnala (1953) 

Jos kerääjä on merkinnyt karttasignumit keruuohjeista poikkeavasti, siitä maini-

taan tässä yhteydessä.

<YLEISKOMM>

Havainnot keruun tarkkuudesta tms.; tallennusta hankaloittaneet seikat.

<APU> Mahdollisia muita tietoja varten.
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Ratkaisut kentittäin

Vrt. ohje Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikanimipankin kirjoittaminen.

<NI> hakusanoitus- ja nimenosarajausongelmia

<RA> nimen rakennetyyppi ja muodostustapa

<MU> ratkaisuja 

<TA> merkintä- ja tulkintaongelmia

<KU> kuntatulkinnan ongelmia

<KY> kylien tulkinnan ongelmia (viralliset, epäviralliset ym. kylät)

<KA> karttalehdet ja karttalehtimuunnokset

<K1> paikan sijaintiin liittyvä kommentti

<LK> lajikoodaukseen liittyvät ongelmat

<LA> lajin selittämiseen liittyvät ongelmat

<K2> selvityksiä nimen alkuperää koskevista kommenteista

<KO> selvityksiä kommenttikentän täyttämisestä

<RI> kentän täyttämisessä esiintyneitä ongelmia ja tulkintoja

<AS> kommentit

<VE> ongelmia

<SV> ongelmia

<KE> kerääjälyhenteet (etu- ja sukunimen alkukirjain + vuosiluvun kaksi viimeistä

numeroa) aakkosjärjestyksessä ja niiden selvitykset

Esimerkkinä Suoniemen kerääjät:

AMM79 PP79 = Anne-Maria Mikkola ja Päivi Pulkki (keränneet yhdessä)
EJ59 = Eero Järventausta (satunn. tietoja)
EK69 = Erkki Korpiaho (satunn. toietoja)
KJ69 = Kirsti Janhunen
KM60 = Kirsti Mänty
SE60 = Salme Elovirta
XX72 = Henkilönnimikilpa 1972 (Anna Iso-Rautio).
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PAIKANNIMIPANKIN RAPORTTITIETUEEN POHJA

<KUNTA>
<TALLENNUS>
<VUOSI>
<TARK>
<ATK1>
<ATK2>
<TIETOKANTA>
<KORPUS>
<PN>
<HN>
<APP>
<ASI>
<LISTAUKSET>
<KOMMENTIT>
<KOKOELMAT>
<MÄÄRÄ>
<KARTAT>
<YLEISKOMM>
<APU>
<NI>
<RA>
<MU>
<TA>
<KU>
<KY>
<KA>
<K1>
<LK>
<LA>
<K2>
<KO>
<RI>
<AS>
<VE>
<SV>
<KE>
<>


