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Pääkaupunkiseudun avoimen äänestysaluejaon aineistokuvaus  

Tuotetiedot  

Nimi suomeksi  Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2018  

Tuottaja Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit  

Ylläpitäjä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkimittaus, kukin oman 

kuntansa osalta  

Tiedostomuoto  MapInfo tab-tiedosto (vektori), KML-tiedosto (vektori), Shape-tiedosto 

(vektori)  

Jakelutiedosto Pakattu zip-tiedosto  

Spatiaalinen 

geometriatyyppi 

Geometriatyyppi suljettu alue (polygon, region) 

Mittakaava, erotuskyky Suositeltu mittakaava karttakäytössä 1:10 000  

Koordinaatistojärjestelmä ETRS-GK25 (EPSG:3879); KML-tiedosto: WGS 84 (EPSG:4326)  

Korkeusjärjestelmä Aineisto ei sisällä korkeustietoja 

Alueellinen kattavuus Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien alue  

Viimeisin päivitys  Tiedot tarkistettu joulukuussa 2017  

Ominaisuustiedot Sarakkeet ja selitykset:  

kuntanro: kunnan numerotunnus  

tunnus: alueen numerotunnus  

nimi: alueen nimi  

namn: alueen nimi ruotsin kielellä, på svenska 

kunta: kunnan nimi  

vaalipiste: vaalipaikan tiedot  

osoite: osoite  

kommun: kunnan nimi ruotsin kielellä, på svenska 

vallokal: vaalipaikan tiedot ruotsin kielellä, på svenska  

adress: osoite ruotsin kielellä, på svenska  

municipal: kunnan nimi englannin kielellä, in English  

pollingsta: vaalipaikan tiedot englannin kielellä, in English  

address: osoite englannin kielellä, in English  

julkpvm: julkaisupäivämäärä  

Lisätiedot  Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkimittaus, kukin oman 

kuntansa osalta  

Tämä julkaisuversio  Kuntien toimittamien aineistojen pohjalta koonnut Helsingin 

kaupunkimittauspalvelut. Yhteydenotot: karttatilaukset@hel.fi   

Avoimen datan Helsingin kaupunkimittauspalvelut: http://kartta.hel.fi/avoindata/ 
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jakeluosoite  Helsinki Region Infoshare (HRI): http://www.hri.fi/fi/  

Käyttöehdot ja lisenssi  CC BY 4.0  

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen 

 

Aineistokuvaus  

Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan 

kaupunkien julkaisema avoin kartta-aineisto, jossa on kuvattu keskusvaalilautakuntien, 

kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymät äänestysalueet vuodelle 2018.  

Äänestysaluejako-kartassa on esitetty alueiden rajat sekä joitakin alueisiin liittyviä 

ominaisuustietoja.  

Aineistoja ylläpitää Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkimittaus, aineistojen 

yhdistämisestä ja julkaisusta on vastannut Helsingin kaupunkimittauspalvelut. 

Suositeltava mittakaava aineiston käytössä on 1:10 000.  

Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että sekä alueet, niiden tunnukset ja nimet 

saattavat vaihdella vuosittain. Siksi kartta-aineistoa ei välttämättä voi sellaisenaan soveltaa 

aikaisempien vuosien vaalien tulosten tilastointiin. Vuoden 2018 äänestysaluejakoon ei ole 

kuitenkaan tullut muutoksia vuoteen 2017 verrattuna.  

Aineistoja käytettäessä tulee mainita lähdetiedot:  

© Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkimittaus, 2017 

  

 (Helsingin kaupunkimittauspalvelut 8.12.2017) 


