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Finto ja kuvailun ’Bermudan kolmio’

Rakennus

 Kanto vai YSO?

Yhteisö Maantieteellinen alue

 Kanto                                  YSO-paikat



Tapaus yksi Taskumattitaloista:

rakennus ei omana tietueenaan

 Rakennus

◦ Ei erisniminen, mutta löydettävissä rakennusta 
hallinnoivan yhtiön nimellä  ei omaa 
hakutietoa rakennukselle

 Rakennuksessa toimineita/toimivia yhteisöjä

◦ 110 2_ |a Tornitaso, asunto-osakeyhtiö

 Rakennuksen sijaintipaikka (eri 
tarkkuusvaihtoehtoja)

◦ 151 __ |a 049-418-1-1177 (Espoo, Suomi : 
kiinteistö)

◦ 151 __ |a Länsikorkee (Tapiola, Espoo, Suomi)

◦ 151 __ |a Tapiola (Espoo, Suomi)



Tapaus Bulevardi 9, Helsinki:

rakennus ei omana tietueenaan

 Rakennus
◦ Ei erisniminen, mutta löydettävissä rakennusta 
hallinnoivan yhtiön nimellä  ei omaa 
hakutietoa rakennukselle

 Rakennuksessa toimineita/toimivia yhteisöjä
◦ 110 2_ |a Bulevardi 9, asunto-osakeyhtiö

◦ 110 2_ |a Fredr. Edv. Ekberg (yhtiö)

 Rakennuksen sijaintipaikka (eri 
tarkkuusvaihtoehtoja)
◦ 151 __ |a 091-4-71-8 (Helsinki, Suomi : 

kiinteistö)

◦ 151 __ |a Kalkkuna (Helsinki, Suomi : kortteli)

◦ 151 __ |a Kamppi (Helsinki, Suomi)



Tapaus Kallion kirkko:

rakennus omana tietueenaan

 Rakennus
◦ 110 2_ |a Kallion kirkko (Helsinki, Suomi)

 Rakennuksessa toimineita/toimivia yhteisöjä
◦ 110 2_ |a Kallion kantaattikuoro

◦ 110 2_ |a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. |b 
Helsingin pohjoinen seurakunta

◦ 110 2_ |a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. |b 
Kallion seurakunta

 Rakennuksen sijaintipaikka (eri tarkkuusvaihtoehtoja)
◦ 151 __ |a 091-11-385-1 (Helsinki, Suomi : kiinteistö)

◦ 151 __ |a 091-11-385 (Helsinki, Suomi : kortteli)

◦ 151 __ |a Kallio (Helsinki, Suomi)



Tapaus Ateneum, Helsinki:

rakennus omana tietueenaan

 Rakennus
◦ 110 2_ |a Ateneum (Helsinki, Suomi)

 Rakennuksessa toimineita/toimivia yhteisöjä
◦ 110 2_ |a Ateneumin taidemuseo

◦ 110 2_ |a Kuvataiteen keskusarkisto

◦ 110 2_ |a Nykytaiteen museo (Helsinki, Suomi)

◦ 110 2_ |a Suomen taideakatemian koulu

◦ 110 2_ |a Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulu

◦ 110 2_ |a Taideteollinen korkeakoulu

 Rakennuksen sijaintipaikka (eri tarkkuusvaihtoehtoja)
◦ 151 __ |a 091-2-37-6 (Helsinki, Suomi : kiinteistö)

◦ 151 __ |a Jänis (Helsinki, Suomi : kortteli)

◦ 151 __ |a Kluuvi (Helsinki, Suomi)



Entiteettien kuvailuperiaatteet:

säännöt, formaatti ja tallennuspaikka

Entiteetti Kuvailusäännöt Marc 21 -kenttä Asteri/Finto

Rakennus

(kuvaillaan 

itsenäisenä vain 

jos yhteisön 

hakutieto ei riitä)

sisällönkuvailuun

liittyvät käytännöt

110 / 150 ? Kanto / YSO ?

Yhteisö t.s.

yhteisötoimija

RDA 110 Kanto

’Paikka’ t.s.

maantieteellinen

alue

RDA? 151 YSO-paikat


