
 

 

HYVÄ «KUNTA»! 

ARKISTOIDUT PAIKANNIMIKOKOELMAT AVATAAN DIGITAALISENA 
PAIKKATIETONA KAIKKIEN KÄYTTÖÖN, JA KOKO SUOMI HALUTAAN 
LAAJASTI MUKAAN UUDEN PAIKANNIMITIEDON KERÄÄMISEEN SEKÄ 
AIEMMIN KERÄTYN TIEDON RIKASTAMISEEN. TOIVOMME, ETTÄ HA-
LUATTE OLLA MUKANA YHTEISTYÖSSÄ JA MAHDOLLISESTI TUKEA 
HANKETTA MYÖS RAHALLISESTI ESIMERKIKSI «SUMMA» EUROLLA.  

SUOMI 100, PAIKANNIMET VERKKOON 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) digitalisoi vuosina 2014–2017 suomen- ja 
ruotsinkielisten paikannimien arkistokokoelmat, yli kolme miljoonaa nimitie-
toa. Digitaalinen nimistöarkisto avautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 
2017, ja on osa juhlavuoden ohjelmaa. Yhteistyöverkoston luomiseksi Kotus 
ottaa yhteyttä jokaiseen Suomen kuntaan. Yhteistyökunnat pääsevät mukaan 
pilotteihin, joissa kehitetään osallistamisessa käytettäviä toimintamalleja ja 
sähköisiä palveluja. 

YLI 3 MILJOONAA SUOMEN- JA RUOTSINKIELISTÄ NIMITIETOA 

Kotuksen Nimiarkiston suomenkielisten kokoelmien laajuus on noin 2,7 mil-
joonaa paikannimitietoa ja noin 10 000 paikkojen tarkat sijainnit osoittavaa 
keruukarttaa. Svenska litteratursällskapet i Finland (www.sls.fi) osallistuu 
hankkeeseen luovuttamalla tiedot kokoelmansa ruotsinkielisestä paikannimis-
töstä. SLS:n kokoelmassa on noin 380 000 paikannimitietoa ja yli 1 000 keruu-
karttaa. Digitaalinen nimiarkisto tulee sisältämään paljon suomen- ja ruotsin-
kielistä nimistöä, jota ei ole tallennettu minnekään muualle, esimerkiksi Maan-
mittauslaitoksen Paikannimirekisterissä on noin 800 000 paikannimeä. 

KUNTALAISET MUKAAN 

Paikannimet ovat keskeinen osa aineetonta kulttuuriperintöä. Kunnat ja kun-
talaiset voivat nyt varmistaa, että oman kotiympäristön nimistö ja siihen liit-
tyvä taustatieto säilyy jälkipolville oikeassa muodossa. Kuntalaiset voivat tuot-
taa tietoa siitä, ovatko arkistoon tallennetut nimet vielä käytössä, onko nimi 
korvautunut uudella, onko nimettyä paikkaa enää olemassakaan tai mitä koko-
naan uutta nimistöä on syntynyt. Samoin voidaan täydentää paikkoihin ja ni-
miin liittyvää taustatietoa sekä muuntaa kuvamuotoisista tietoa tietokanta-
muotoon.  

AINEISTO KÄYTTÖÖN 

Paikannimistö kiinnostaa eri alojen tutkijoiden lisäksi monia käyttäjäryhmiä, 
kuten paikallishistoriasta, kotiseudusta ja sukututkimuksesta kiinnostuneita.  

  

 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonalaan kuuluva virasto.  

Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja 
ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sa-
nakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sana-
kirjoihin liittyvä tutkimus.  

Kotus on myös kieliaineistojen asian-
tuntija, joka ylläpitää laajoja arkistoja ja 
edistää kotimaisten kielten dokumen-
tointia.  

www.kotus.fi  

Suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset 
paikannimet Kotuksen ja SLS:n arkis-
tossa  



       

 

Kunnissa paikannimitieto on tärkeää nimistönsuunnittelussa ja tarjoaa monia 
hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti opetus- ja kulttuuritoimen alueilla.  

RAHOITUS 

Osallistumalla hankkeen kustannuksiin voitte varmistaa sen, että omasta kun-
nastanne arkistolippuihin tallennettu tieto saadaan keskeisiltä osiltaan verk-
koon tietokantamuotoisena avoimena paikkatietona ja että kuntalaiset saa-
daan mukaan nimistötalkoisiin. Oheinen luettelo sisältää yhteenvedon kunnas-
tanne kerätystä paikannimiaineistosta. Aineiston määrän perusteella esi-
tämme teille pyynnön «Summa» euron avustuksen saamiseksi. Hankkeen ko-
konaiskustannukset ovat yli miljoona euroa, joista opetus- ja kulttuuriministe-
riö sekä Kotus hankkeen vastuutahona rahoittavat valtaosan. 

Rahallisen panostuksen ohella digitalisointihankkeeseen voi osallistua myös 
muilla tavoin. Esimerkiksi kunnan omissa kulttuurihankkeissa voidaan osallis-
tua aineiston jatkokäsittelyyn. Kannattaa ottaa yhteyttä, niin ideoidaan yh-
dessä!  

MAAKUNTAKIERROS 2017 

Vuoden 2017 aikana hanke järjestää yhteistyökunnille suunnatun maakunta-
kierroksen, jonka seminaareissa kerrotaan, miten aineistoa voidaan hyödyntää 
mm. kuntien nimistönsuunnittelussa sekä opetus- ja kulttuurityössä. 

KYSYTTÄVÄÄ? 

Jos hanke herätti halun olla mukana tai teillä on kysyttävää joko yhteistyöstä 
tai esittämästämme avustuksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä hankkeen 
projektipäällikköön Toni Suutariin (puh. 0295 333 292). Erityisesti ruotsinkie-
listä aineistoa koskeviin kysymyksiin vastaa erityisasiantuntija Maria Vidberg 
(puh. 0295 333 280). Kaikki sähköpostiyhteydenotot voi lähettää osoitteeseen 
nadigi@kotus.fi. Lisää tietoa löytyy myös hankkeen verkkosivuilta osoitteesta 
www.kotus.fi/nadigi ja Kunta-alan uutisista1. 
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1 http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/Kaikki-paikannimet-verkkoon.aspx 

«Kunta» 

Kunnastanne on arkistoitu suo-
menkielistä paikannimistöä yh-
teensä «Nimiliput» nimilipun 
verran. Vanhin keruu on vuo-
delta «Alkuvuosi» ja uusin vuo-
delta «Loppuvuosi». Kokoelmiin 
liittyy «Keruukartat» keruukart-
taa. Aineisto on järjestetty van-
han pitäjäjaon mukaisesti seu-
raaviksi kokoelmiksi:  

• «Tiedot»  
  

  
  


