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Kansallisten kuvailuryhmien työpaja 25.5.2021

Työpaja 2: 
rakennukset, maantieteelliset paikat ja 

yhteisöt



 Yhteenveto ongelmalliseksi koetuista kohdista (Katerina 
Sornova, Kansalliskirjasto)
 pääpaino: kirkko- tms. rakennukset, maantieteelliset paikat ja yhteisöt

 Rakennus yhteisönä ja paikkana: konkreettiset esimerkit (Jaakko 
Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto)

Mahdolliset toimintaratkaisut Melindassa (Minttu Hurme, 
Kansalliskirjasto)

 Keskustelua

Työpajan esitykset



 Establishing Certain Entities in the Name or Subject Authority 
File (https://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H0405.pdf)
 Toimijakuvailuverkosto on kääntänyt ohjeen lopussa olevan termilistan, 

muut kuvailuryhmät kommentoivat (korjaukset tehty)

 Paljon avoimia kysymyksiä

 Käsittelyn aikana pinnalle nousivat useat kysymykset
 Työpaja 1 (5.5.2021): fiktiiviset henkilöt ja tapahtumat

 Työpaja 2 (25.5.2021): rakennus vrs. siinä toimiva yhteisö, paikka ja 
toimija

LC:n H 405 -ohje

https://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H0405.pdf


 selkeyttää kuvailijan työtä: minkä sääntöjen mukaan mikäkin 
entiteetti pitäisi kuvailla
 kestävä ja yksiselitteinen ratkaisu siihen, mitä toimitaan, kun kuvailun 

aiheena on rakennus
 kaikkea ei tarvitse auktorisoida, mutta periaatteet pitäisi olla selvät 

(esim. millä kielellä valitaan nimi ulkomailla olevalle kirkolle) 
 keneen otetaan yhteyttä, kun on hankala tapaus

 yhdenmukaistaa erilaisia käytäntöjä

 välttää jatkossa päällekkäistyötä

 korjata mahdolliset virheet: yhteinen näkemys tärkeä
 esim. YSOssa olevat maantieteelliset paikkakäsitteet YSO-paikkoihin?
 toimijat ja rakennukset

mahdolliset ratkaisut pitäisi olla teknisesti toteutettavissa

Ohjeen tavoitteena on:



 asevarastot ja -varikot

 hautausmaat ja krematoriot, ruumishuoneet
 Hietaniemen hautausmaa, Hietaniemen krematorio, Kokemäen ruumishuone

 keskitysleirit
 Auschwitz (keskitysleiri), katso http://d-nb.info/gnd/4003697-2 tai 

http://id.loc.gov/authorities/names/n96112360

 katedraalit, tuomiokirkot ja kappelit, moskeijat, synagogat, temppelit
 Helsingin tuomiokirkko, Helsingin vanha kirkko, Helsingin synagoga

 tehtaat, kauppapaikat

 Humppilan uusi lasitehdas
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http://d-nb.info/gnd/4003697-2
http://id.loc.gov/authorities/names/n96112360


 konserttisalit ja -talot, tanssilavat
 Sellosali, St John's Smith Square (konserttitalo) [konserttitaloksi muutettu 

kirkkorakennus Lontoon Westminsterissä], Hietasaaren Tanssimajakka 
[tanssilava Oulussa]

 lentokentät, rautatiet, linja-autoasemat, rautatieasemat
 Eskolan metsärata, Tampereen linja-autoasema, Helsinki-Vantaan lentoasema
 Glasgow Prestwick International Airport (RDA 11.2.2.3 esimerkki)

 areenat
 Espoo Metro Areena 

 huvilat, kartanot, linnat, palatsit, presidentin virka-asunnot
 Mustion linna [kartano Mustiolla], Hämeen linna [linna Hämeenlinnassa], 

Mäntyniemi (presidentin virka-asunto)

 teatterirakennukset
 Aleksanterin teatteri (Helsinki)
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AHAA: rakennuksessa toimiva yhteisö/viranomainen vrs. 
rakennus: rakennuksessa toimivalla yhteisöllä voi olla sama nimi 
kuin rakennus (silloin kuvaillaan yhteisönä, esim. majakka, 
maatila, kartano)

MuseoPlus: rakennus voi olla objekti/museoesine, mutta 
toisaalta voi olla myös paikka/kohteena

Rakennukset arkistojen ja museoiden kuvailussa



 rakennukset
 kartanot, kaupungintalot, parlamenttitalot, raatihuoneet, 

kirkkorakennukset, linnat, palatsit, näkötornit

 taiteilijakodit

 stadionit
 käsitteiden alla olevat yksilökäsitteet

 KYSYMYS: Pitäisikö YSOssa olevat (kirkko- tms.) rakennukset olla 
poimittavissa Melindassa 610-kenttään?

YSOssa olevat rakennukset tms.

http://www.yso.fi/onto/yso/p1786
http://www.yso.fi/onto/yso/p832
https://finto.fi/yso/fi/page/p5752
https://finto.fi/yso/fi/page/p39094
https://finto.fi/yso/fi/page/p6611
https://finto.fi/yso/fi/page/p25
https://finto.fi/yso/fi/page/p6790
https://finto.fi/yso/fi/page/p17541
https://finto.fi/yso/fi/page/p6967
https://finto.fi/yso/fi/page/p956
https://finto.fi/yso/fi/page/p21289


meillä: Ritarihuone (Kanto) ja Ritarihuone (Helsinki) (YSO)
 Milloin rakennus on yhteisö ja milloin se ei ole sitä?

 Voisiko yhteisönnimiä käyttää esim. silloin, kun rakennus on aiheena?

 LC:ssä yksi auktoriteetti, jota voi käyttää sekä yhteisönä että 
paikkana, myös kohteena (kuvailtu yhteisönä)

Esimerkki: Ritarihuone



 puistot, kansallispuistot, taidepuistot, retkeilyalueet, 
luonnonsuojelualueet, matkailureitit, retkeilyreitit, vaellusreitit

muurit (YSOssa Berliinin muuri, Kiinan muuri)

 linnoitukset

 huvipuistot

 venesatamat

 sotilastukikohdat, maatilat
 käsitteiden alla olevat yksilökäsitteet

 KYSYMYS: Voiko YSOssa olevia maantieteellisiä käsitteitä siirtää 
YSO-paikkoihin? 

YSOssa olevat paikat?

http://www.yso.fi/onto/yso/p3227
http://www.yso.fi/onto/yso/p75
http://www.yso.fi/onto/yso/p23981
http://www.yso.fi/onto/yso/p5348
http://www.yso.fi/onto/yso/p1371
http://www.yso.fi/onto/yso/p5347
http://www.yso.fi/onto/yso/p5346
http://www.yso.fi/onto/yso/p24840
https://finto.fi/yso/fi/page/p22767
https://finto.fi/yso/fi/page/p22768
http://www.yso.fi/onto/yso/p14633
http://www.yso.fi/onto/yso/p5351
http://www.yso.fi/onto/yso/p19817
https://finto.fi/yso/fi/page/p9832
https://finto.fi/yso/fi/page/p6821


 Yhteisön ensisijainen nimi > Uskonnon harjoittamiseen liittyvät 
paikat (ohje)
 Temple of Cun Yum, Unitarian Universialist Church

 Yhteisön auktorisoitu hakutieto (ohje)
 Jos yhteisö on uskonnollinen yhteisö, joka kokoontuu paikallisesti, eikä 

yhteisön nimi ei selkeästi osoita paikkaa, jossa yhteisö sijaitsee 
sisällytetään paikan tai kirkollisen hallintoalueen (esim. seurakunta) 
paikan hakutiedon.

RDA: uskonnon harjoittamiseen liittyvät paikat

https://access.rdatoolkit.org/fi-FI_ala-652f1f83-0f9d-3cf9-934d-e5ffbad846c8/p_yj3_cjz_xfb
https://access.rdatoolkit.org/fi-FI_ala-b9d373d1-7d7e-3cea-a164-ce53c1e36847/div_hvk_zst_yfb
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Katerina Sornova

katerina.sornova@helsinki.fi


