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Abstrakt  

Examensarbetet gjordes åt Vasa stads fastighetssektor och handlar om att förbättra 

adressystemet för fritidsfastigheter som är belägna längs med stadens kust. Det 

ursprungliga syftet med arbetet var att alla fritidsfastigheter som ligger längs med enskilda 

vägar och saknar adress skall få en, men omfattningen av detta blev så stort att det 

ändrades till att endast bestå av enskilda vägar med väglag. 

Till arbetet gjordes även en enkätundersökning som handlade om att få fram uppgifter om 

hur adress– och vägnamnsärenden sköts i två för undersökningen utvalda orter i jämförelse 

med Vasa. I övrigt behandlas adresser i allmänhet och hur en väg får sitt namn.  

Resultatet av arbetet blev en förteckning över de enskilda vägar med väglag vars 

fritidsfastigheter fick en adress. I förteckningen finns uppgifter om vägarnas namn, 

vägarnas förrättningsnummer, berörda fastigheters fastighetsbeteckning och förslag på 

adressnummer. Totalt fick 140 fritidsfastigheter en adress.  
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Tiivistelmä  

Opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupungin kiinteistötoimelle ja se käsittelee kaupungin 

rannikolla sijaitsevien vapaa–ajankiinteistöjen osoitejärjestelmän parantamista. Työn 

alkuperäinen tarkoitus oli, että kaikille vapaa–ajankiinteistöllä, jotka sijaitsevat yksityisten 

teiden varsilla ja joilta puuttuu osoite, saataisiin osoitejärjestelmän piiriin, mutta työn 

laajuus olisi ollut niin suuri, että se korjattiin koskemaan ainoastaan teitä, joilla on tiekunta. 

Työssä tehtiin myös kysely, jossa yritetään saada selville, miten osoite– ja tienimiasiat 

tehtiin kahdessa kyselyyn valitulla paikkakunnalla verrattuna Vaasaan. Lisäksi käsiteltiin 

osoitetta yleensä ja millä tavalla tiet saavat nimensä. 

Työn tuloksena oli luettelo yksityisistä teistä, joilla on tiekunta ja joiden vapaa–

ajankiinteistöt saivat osoitteen. Luettelossa on tieto teiden nimistä, tietoimituksen 

tienumerosta, kiinteistötunnukset ja osoite–ehdotus. Yhteensä 140 vapaa–ajankiinteistöä 

sai osoitteen. 

 

____________________________________________________________  

Kieli: ruotsi  

Avainsanat: osoite, osoitejärjestelmä, vapaa–ajankiinteistö, yksityinen tie 

____________________________________________________________  

Arkistoidaan: verkkokirjastossa Theseus.fi 



 

BACHELOR’S THESIS  

Author:                                                           Jim Mannfolk 

Degree programme:                                     Land Surveying, Vaasa  

Supervisors:                                                   Sem Timmerbacka and Pentti Viljanmaa 

Title: Improvement of address system for recreational property units in the city of 

Vaasa 

____________________________________________________________  

Date  5.5.2014               Number of pages  30                Appendices  3 

____________________________________________________________  

Abstract  

The Bachelor’s thesis work was done for the land use and park division in the city of 

Vaasa and deals with the improvement of the address system of recreational property units, 

which are situated along the coast of the city. The original purpose of this work was that all 

recreational property units, which are situated along private roads and lack an address will 

get one, but the scope of the work became so large that it was changed to only consist of 

private roads with a road maintenance association. 

The work also included a survey, which dealt with how to get information about how 

address– and road name cases were handled in two selected places, which were then 

compared with the city of Vaasa. The thesis also deals with addresses in general and how a 

road gets its name.  

The result of this work was a list of the private roads with a road maintenance association, 

whose recreational property units were provided with an address. In the list there is 

information about the names of the roads, the cadastral road procedure, the property unit 

designations of affected property units and a proposal for address numbers. A total of 140 

recreational property units were provided with an address. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 UPPDRAGSGIVARE 

Detta examensarbete har på uppdrag utförts åt Vasa stads fastighetssektor. Hos 

uppdragsgivaren har fastighetsingenjör Pentti Viljanmaa fungerat som handledare och 

från Yrkeshögskolan Novia har programansvarige Sem Timmerbacka handlett mig. 

Den fyraåriga lantmäteriutbildningen avslutas med examensarbete, vilket är ett 

lärdomsprov på yrkeshögskolenivå motsvarande 15 studiepoäng. Mitt eget syfte med 

detta arbete har varit att förbättra adressystemet för fritidsfastigheter i Vasa stad och 

samtidigt få en inblick i hur en adress bildas. Som fördjupning i arbetet har jag gjort en 

liten jämförelse med ett par andra orter samt gjort upp ett förslag till adressnumrering 

för de berörda fritidsfastigheterna. 

 

 

1.2 UPPGIFT OCH MÅLSÄTTNING 

Uppdragsgivaren Vasa stads fastighetssektor hade en önskan om att få adressystemet 

för fritidsfastigheter som ligger längs med enskilda vägar på fastlandet förbättrat. Efter 

en tid när arbetets omfattning verkade bli alltför stor avgränsades arbetet till att endast 

omfatta de enskilda vägar som har väglag. Målsättningen med arbetet är att ge 

adresser åt de fritidsfastigheter som saknar en adress samt ge namnförslag till de 

enskilda vägarna åt Vasa stads namnkommitté. Examensarbetet kan utgöra en grund 

för fortsatt adressnumrering av de enskilda vägar som saknar väglag. 

 

 

1.3 PROBLEMATIK 

Ett stort problem i detta arbete har utgjorts av att det var svårt att hitta ett bra sätt att få 

fram de vägar och fastigheter som berörs i uppgiften. Olika metoder har prövats och 

dessa kommer att tas upp i den empiriska delen av arbetet som kommer att återfinnas i 

slutet av denna rapport. En annan sak som gjort att vissa problem har uppstått kring 

arbetet är att handledaren hos uppdragsgivaren bytte arbetsplats mitt under arbetet och 

därav inte alltid kunde rådfrågas när det behövdes.  
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2 ADRESSYSTEM 

2.1 ALLMÄNT OM ADRESSER 

I den dagliga verksamheten i Finland används adressuppgifter till byggnader och 

bostäder mer än 20 miljoner gånger. Av dessa använder sig myndigheter och 

transportföretag av mer än 4 miljoner adresser per dag, medborgarna använder 

adresser 1–3 miljoner gånger per dag och Itella nyttjar adresser i medeltal 8 

miljoner gånger på en dag. Därtill skrivs det lika många adresser per dag.1  

 

Trots att lagstiftningen varken innehåller några heltäckande bestämmelser om 

upprättande eller upprätthållande av adressystem har det ansetts höra till 

kommunens uppgifter att besluta om byggnaders adresser och att upprätthålla 

adressystemet i den egna kommunen. Till grund för en adress står adressnamnet.2 

I Markanvändnings– och byggförordningens (895/1999) 24§ 3 finns följande  

bestämmelse om namnplanering: 

 

”Detaljplanen innehåller även kommundelarnas nummer och eventuella namn, 

byggnadskvarterens nummer samt gatornas namn och eventuella namn på andra 

allmänna områden.” 

 

Enligt Markanvändnings– och bygglagens 161–163§ kan namnskyltar på stolpar 

eller endast namnskyltar genom överenskommelse med fastighetens ägare och 

innehavare placeras på fastigheten eller direkt på byggnaden. Följande bestämmelse 

om adressangivelse finns i Markanvändnings– och byggförordningens (895/1999) 

84§ 4 : 

 

”Ägaren till en byggnad skall på en plats som syns från gatan eller någon annan 

trafikled och från trafikområdet inne på tomten sätta upp ett nummer eller en 

bokstav som beteckning för byggnaden och trapphuset enligt vad kommunen har 

beslutat om saken. Adressangivelsen skall också vägleda utrycknings– och 

servicetrafik samt annan trafik till fastigheten.” 

                                                        
1 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 6.  
2 Ibid. 
3 Markanvändnings– och byggförordningen, 24 §. 
4 Ibid, 84 §. 
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Ett adressystem som omfattar en kommuns alla byggnader och bostäder behövs i 

första hand av säkerhetsmyndigheterna. Ifall att en nödsituation skulle inträffa blir 

räddningsverksamheten betydligt sämre om området i fråga helt saknar ett 

adressystem eller om systemet av någon orsak inte fungerar. För att de hjälpande 

myndigheterna på ett snabbt och säkert sätt skall kunna styras till rätt plats behöver 

de riktiga och noggranna adressuppgifter. För att distributions–, service– och 

affärsverksamhetens trafik, samt även turism och annan fritidstrafik, skall kunna 

fungera på ett så bra sätt som möjligt behövs heltäckande, uppdaterade och 

kontinuerligt tillgängliga adressuppgifter för byggnader samt ett enhetligt 

adressregistersystem.5 

 

Adressuppgifter för byggnader lämnar kommunen ut till 

Befolkningsregistercentralen, kommuninvånare och företag. Från 

Befolkningsregistercentralen kan medborgare, myndigheter och företag få ut 

adressuppgifter till byggnader, fastigheter, personer och företag. 

Befolkningsregistercentralen förmedlar under vardagar i medeltal ungefär 800 000 

adressuppgifter från befolkningsdatasystemet till olika användare. De uppgifter 

som ges ut är endera en persons bostadsort eller endast en adress.6 

 

Utöver folkbokföringsmyndigheterna används adressuppgifterna även av många 

inom den offentliga sektorn samt av en stor del privata företag. När en adress 

ändras eller då en ny adress bildas skickas meddelanden om detta ut till omkring 

1000 kunder inom den offentliga sektorn. Därtill har ca 25 000 direktanvändare 

genast tillgång till nya adresser. Som exempel kan nämnas att 

Folkpensionsanstalten varje dag tar in adresser och lägenhetsbeteckningar i sitt eget 

system. Detta för att de t.ex. skall kunna kontrollera att ansökningar om 

bostadsbidrag verkligen rör en riktig och befintlig lägenhet.7 

 

 

                                                        
5 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 6. 
6 Ibid, 6-7. 
7 Ibid, 7. 
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2.2 KOMMUNALA ADRESSYSTEM 

Det är kommunen som ansvarar för att en byggnad skall få en adress. 

Upprätthållandet av adressystemet sker i ett samarbete mellan byggnadstillsynen, 

planläggningen och mätningssektionen i en kommun. I samband med att 

kommunen planerar markanvändningen görs även en planering av namnbeståndet. 

För att sköta om namngivningen av vägar har kommunerna namnkommittéer och 

vissa städer har namnplanerare.8 

 

I nästan alla kommuner finns ett adressystem över byggnader, vilket omfattar hela 

kommunen. Därtill upprätthåller kommunerna ett eget adressregister över de 

byggnader som finns. Alla bostadsfastigheter har i regel en adress som 

överensstämmer med de rekommendationer som gjorts upp i kommunen. I ett 

hundratal kommuner pågick i mars 2004 fortfarande adressnumreringen av 

fritidsfastigheter och fastigheter där någon typ av verksamhet bedrivs. Knappt tio 

kommuner saknar ett adressystem som täcker hela glesbygden i kommunen uppger 

Befolkningsregistercentralen.9  

 

I samarbete med bl.a. Befolkningsregistercentralen, Itella, Lantmäteriverket, 

Räddningsverket och Vägförvaltningen har många kommuner utarbetat adresslistor 

över glesbygden. Över 300 kommuner har utan kostnad fått basuppgifter om 

bostadsbyggnader och sommarstugor samt adressuppgifter om byggnadernas ägare 

av Befolkningsregistercentralen. Uppgifterna har getts endera som pappersutskrift 

eller i elektroniskt format.10 

 

I sina ordningsstadgor kunde kommunerna fram till att ordningslagen (612/2003) 

trädde i kraft 1.10.2003 ge allmänna anvisningar om hur adressnummer, bokstäver 

för trappuppgångar och nummerskyltar skulle användas. Det har dock inte 

fastställts detaljerade anvisningar för kommunens adressystem samt om förfarandet 

vid adressättningen i alla kommuner. I ett flertal kommuner har tekniskt detaljerade 

anvisningar om adressnummerskyltar utfärdats av kommunens 

byggnadstillsynsmyndigheter.11 

                                                        
8 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 7. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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2.3 ADRESSREGISTERSYSTEM SOM INTE ÄR KOMMUNALA 

De adressregistersystem som inte är kommunala bygger även på de adresser som 

kommunen har gett åt byggnader och fastigheter. Av de adressregistersystem som 

inte är kommunala är Befolkningsregistercentralens, Itellas och andra 

distributionsföretags de mest viktiga. Befolkningsregistercentralen upprätthåller 

Befolkningsdatasystemet, vilket innehåller officiella uppgifter inklusive adresser 

om finska medborgare och permanent bosatta utlänningar i Finland. Registret 

innehåller därtill riksomfattande uppgifter om byggnader, bostäder, 

verksamhetslokaler och fastigheter. Till grund för detta adressregistersystem står 

byggnadernas belägenhetsadresser samt koordinaterna till deras mittpunkt. 

Offentliga samfund, näringslivet och privatpersoner kan för ett godkännbart 

ändamål begära uppgifter om adresser från Befolkningsregistercentralen och 

magistraterna. Söker man enskilda adressuppgifter fås dessa per telefon från en 

riksomfattande adresstjänst.12 

 

Itella har ett eget adressregister som inkluderar alla postmottagare i Finland. 

Dessutom ansvarar Itella för alla postnummer samt ändringar i dem. I 

Lantmäteriverkets terrängdatabas finns hela det finländska vägnätets väg– och 

gatunamn inklusive adressnummer. I glesbygdsområden utgår adressnumreringen 

från vägens början. Informationssystemet Digiroad upprätthålls av 

Vägförvaltningen och omfattar ingående uppgifter om hela landets väg– och 

gatunät. I Digiroad finns även vägnätets mest betydelsefulla egenskaper för 

ruttplanering och trafiktelematikens behov, t.ex. beläggningstyp, längd, bredd och 

adressnummer.13 

 

 

2.4 BRISTER SOM UPPTÄCKTS I ADRESSFRÅGOR 

Den första bristen som framkommer har att göra med namngivningen av gator och 

vägar. Enligt en enkät som skickades ut av Kommunförbundet år 2000 kom det 

fram att de flesta av landets kommuner inte har tillgång till en namnplanerare med 

utbildning inom språkvetenskap. Vidare framkom att det finns behov för ett 

                                                        
12 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 7. 
13 Ibid, 8. 
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administrativt enklare tillvägagångssätt vid ändringar av namnbeståndet inom 

detaljplanerade områden än vad det idag står om namnsättning i detaljplanen enligt 

Markanvändnings– och bygglagen.14 

 

Ett annat problem som man lagt märke till är adresser som ges till hörntomter. En 

tomt kan i detaljplanen gränsa till en led för lätt trafik, en gata eller ett torg och 

samtidigt kan tomten ha flera infarter. I dessa specialfall har man löst 

adressnumreringen av byggplatser på olika sätt i olika kommuner, vilket har 

medfört oreda när invånarna har meddelat sina adressuppgifter. I flera 

adressregistersystem som inte är kommunala har det reserverats plats för endast en 

adress, nämligen en s.k. huvudadress. Detta trots att ett hörnhus ges en s.k. andra 

adress utöver huvudadressen.15 

 

Brister i utmärkningen av vägnamn och adressnummerskyltar i terrängen är ett 

annat problem som har uppdagats. Vad beträffar gatu– och vägnamnsskyltar har 

problem uppstått då vissa skyltar helt saknas och andra är placerade på ett sådant 

ställe så att de inte syns. Generellt kan man säga att gatu–, vägnamn och 

adressnummer har placerats alltför långt ifrån körlederna med tanke på att 

trafikanterna skall kunna se dem. Dessutom förekommer det även skrivfel i 

vägnamnen. Utmärkning av byggnadens adress i omgivningen samt på själva 

byggnaden är även i vissa fall bristfälligt gjort av fastighetsägaren. Det är framför 

allt i glesbygdsområden som det förekommer brister i utmärkningen av adresser 

även om det i någon mån också påträffas i detaljplaneområden. Vid portgångar till 

höghus kan det även finnas brister i adressnumreringen, oftast beroende på att 

numret har placerats på ett sådant ställe att det inte syns eller helt enkelt inte passar 

ihop med byggnadens fasad.16 

 

En sak som även kan ställa till med problem är ifall om kommunen saknar ett 

heltäckande adressystem för hela kommunen. Man kan säga att i kommunernas 

detaljplaneområden används adressystem i relativt stor omfattning medan det i 

glesbygdsområden är mera vanligt med brister i adresserna. Knappt tio kommuner i 

landet saknar ett heltäckande adressystem för glesbygden enligt 

                                                        
14 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 8. 
15 Ibid. 
16 Ibid.  
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Befolkningsregistercentralens statistik. Främst syns bristerna i adressnumreringen i 

kommunens randområden, i områden avsedda för semesterbosättning och speciellt 

på öar. Adressuppgifterna borde även vara mera entydiga. Långa adressnamn 

förkortas ofta och svårstavade adresser skrivs fel. Det är inte alltid den ursprungliga 

adressen som finns i kommunens datasystem som förmedlas vidare och används i 

olika sammanhang.17 

 

Att det inte alltid finns uppdaterade adressuppgifter för en byggnad beror till stor 

del på att förfarandet som gäller förmedling av adressuppgifter inte fungerar så bra 

och dessutom går det långsamt framåt. Det förekommer stora lokala skillnader i 

uppdateringen av adresser men att adresser regelbundet uppdateras har blivit allt 

viktigare för att bl.a. polisens, räddningsväsendets samt transport– och 

distributionsverksamhetens arbeten skall kunna löpa på ett så smidigt sätt som 

möjligt. Dessutom har den kommunala servicen blivit allt mer utvidgad och 

samarbete över kommungränserna är vanligt förekommande, detta har lett till att 

lokalkännedomen hela tiden minskar både bland privata och offentliga aktörer. 

Utöver detta förekommer det även brister i uppdateringen av adresskartor och andra 

adresstjänster.18   

 

Hur man går till väga vid uppdatering av adressuppgifter och förmedling av 

adressändringar varierar från kommun till kommun. Vanligtvis förmedlas ändringar 

i enskilda adresser för byggnader och fastigheter från kommunen via magistraten 

till befolkningsdatasystemet. Dessa ändringar meddelas vanligtvis per telefon 

mellan magistraten och den person som sköter om adressärenden i kommunen. När 

det i större kommuner är fråga om många ändringar och uppdateringar i byggnaders 

adressuppgifter skickas de som elektroniskt format direkt till 

Befolkningsregistercentralen.19  

 

I adressfrågor som berör kommunsammanslagningar och samarbete över 

kommungränserna uppstår även problem då grannkommunen använder samma 

adressnamn som i den egna kommunen. I allmänhet fortsätter inte gatu–, vägnamn 

och adressnumreringen på samma sätt när kommungränsen överskrids. Finns det i 

                                                        
17 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 9. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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kommunen adressystem som inte är sammanhängande och överlappande 

adressuppgifter är det ett stort problem, inte minst för nödcentralen. När samarbetet 

kommuner emellan ökar genom sammanslagningar eller andra samarbetsformer blir 

framtidsutsikten för service allt mer regional, vilket medför att det behövs ett 

enhetligt och fungerande adressystem för hela regionen. Att det i kommuner finns 

adresser med samma namn har visat sig ställa till med problem för 

navigationssystem som finns i bilar. Det har uppdagats att navigatorer 

slumpmässigt kan välja en annan adress med samma namn som dit man är på väg. 
20 

 

Det finns även brister i adresser för sådana platser som ligger utanför själva 

vägnätet. Som exempel kan nämnas öar och områden där det finns 

semesterbosättning. Att det finns brister på dessa områden beror dels på att det 

saknas enhetliga anvisningar om adresser för dessa platser och för att det i 

kommunerna finns problem med resurser för ändamålet. I synnerhet byggnader 

som är belägna på öar som saknar vägar saknar i regel adress. Det har även blivit 

allt vanligare att de som bor i fritidsbostäder vill ha en adress som sammanfaller 

med vägnätet på fastlandet. När adressystem för öar utarbetas uppstår det problem 

då olika öar i kommunens vattenområden har samma namn och då vissa av öarna 

inte har något namn.21  

 

 

3 ADRESSERS OCH ADRESSYSTEMS UPPBYGGNAD 

 

I det här kapitlet kommer olika begrepp som har att göra med adresser att tas upp. 

Vidare beskrivs de olika typerna av adressnumrering som finns och på vilka 

grunder adressnumreringens riktning kan väljas. Utöver detta behandlas även 

sådana krav som kan ställas på en adress. 

 

 

                                                        
20 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 9-10. 
21 Ibid, 10. 
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3.1 OBJEKT SOM FÅR ADRESS 

I regel är det fastigheter som bebyggs och byggnader som får en adress. Om det 

finns behov kan kommunen även ge andra objekt en adress, exempelvis hamnar, 

bryggor och andra platser som av en eller annan orsak behöver få en tydligare 

positionering.22 

 

 

3.2 BELÄGENHETSADRESS 

Med belägenhetsadress avses den adress var fastigheten eller byggnaden är belägen 

inklusive lägenhetsbeteckningen. Belägenhetsadressen består av en näradress, 

postnummer och postkontor. Det är kommunen som ger belägenhetsadressen dess 

vägnamn och adressnummer. Enligt Befolkningsregistercentralens anvisningar är 

den som påbörjar eller ansöker om lov för ett byggprojekt skyldig att bilda 

lägenhetsbeteckningar för bostadslägenheter samt i samband med ansökan meddela 

dessa till kommunens byggnadstillsyn. Att en byggnad kan ha mer än en 

belägenhetsadress är t.ex. hörnhus ett bevis på.23 24 

 

 

3.3 LÄGENHETSBETECKNING 

En lägenhetsbeteckning måste finnas för varje bostadslägenhet som finns i en 

byggnad med fler än en lägenhet. I ansökan som lämnas till kommunens 

byggnadstillsyn skall den nya bostadens lägenhetsbeteckning finnas bifogad. 

Lägenhetsbeteckningen består av tre delar, vilka är en bokstavsdel med ett tecken, 

en sifferdel med 1–3 siffror och en tilläggsbokstav som anger delningen.25 26 

 

 

                                                        
22 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 12.  
23 Ibid. 
24 Statistikcentralens hemsida, 2012. 
25 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 13. 
26 Befolkningsregistercentralens hemsida, 2012. 
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3.4 ADRESSNUMMER 

En adressatt plats förtecknas genom att till gatans eller vägens namn tillfoga ett av 

kommunen angivet adressnummer. En synonym till adressnummer är husnummer. 

Vid sidan av adressnummer används ofta i talspråk vägnummer eller gatunummer. 
27  

 

 

Figur 1. Exempel på adresser. 28 

 

 

                                                        
27 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 13. 
28 Ibid, 14. 
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3.4.1 TYPER AV ADRESSNUMRERING 

Det finns två olika system för adressnumrering, antingen bygger den på löpande 

numrering eller på en avståndsbaserad numrering. I allmänhet används löpande 

adressnumrering på detaljplaneområden. Den löpande adressnumreringen anknyter 

till tomtindelningen och varje tomt eller annan byggplats som finns längs med 

gatan ges ett löpande adressnummer. Den andra typen av adressnumrering baserar 

sig på avståndet från vägens början och förekommer vanligen i glesbygdsområden. 

I den avståndsbaserade adressnumreringen bestäms adressnumret antingen enligt 

10–systemet eller 100–systemet. 10–systemet betyder att man lämnar bort den sista 

siffran i metertalet när adress ges och i 100–systemet lämnas på motsvarande sätt 

de två sista siffrorna bort när en adress ges. En byggnad kan även ligga långt ifrån 

en namnsatt väg eller i en del fall vid vägen, men då på ett annat ställe än vid 

tomtanslutningen. Även i dessa fall utgår man från var tomtanslutningen ligger 

längs med den namnsatta vägen då adressnummer ges.29 30 

 

 

Figur 2. Adressnumrering i glesbygdsområde enligt 10–systemet. 31 

 

 

                                                        
29 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 17. 
30 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2011–11–04. 
31 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 26. 
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Figur 3. Adressnumrering enligt 100–systemet, denna numrering används endast i undantagsfall i 
mycket gles bebyggelse. 32 

 

 

3.4.2 VAL AV RIKTNING VID ADRESSNUMRERINGEN 

Vid uppgörande av adressnumrering för sådana vägar eller gator som leder till 

kommunens centralort utgår man från att vägens eller gatans början ligger i 

centralorten. Numreringen växer således i riktning från ortens centrum och utåt. 

Sidogator och –vägar har vanligen sin början vid anslutningen till en gata eller väg 

som är av högre klass eller så utgår man helt enkelt ifrån den enda varifrån det 

huvudsakligen kommer trafik. I rutplaneområden rekommenderas även 

numreringen av tomter i trafikens riktning sett från matarleden. I gamla städer är 

det vanligt att man utgår ifrån väderstrecken vid adressnumrering.33 

 

Vanligen är adressnumren udda på gatans eller vägens högra sida och jämna på den 

vänstra sidan utgående från början av gatan eller vägen. Har man i stället bestämt 

att udda nummer finns på vänstra sidan och jämna på högra sidan inom 

kommunens detaljplaneområde är det även berättigat att utgå från samma system i 

kommunens glesbygdsområden.34 Som exempel kan nämnas att man i Vasa 

använder sig av det senare alternativet med jämna nummer på högra sidan av gatan 

eller vägen och udda på den vänstra sidan.35 

 

                                                        
32 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 27. 
33 Ibid, 17. 
34 Ibid. 
35 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2011–11–04. 
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3.4.3 FLERA ADRESSNUMMER TILL EN TOMT ELLER BYGGPLATS 

Om det på en tomt eller en byggplats finns eller sannolikheten är stor att flera 

separata byggnader kommer att byggas kan tomten eller byggplatsen, ges flera 

adressnummer. Finns det flera byggplatser eller byggnader på samma 

adressnummer kan man använda sig av små bokstäver som tillägg efter numret, 

t.ex. 42a och 42b. Däremot bör versaler endast användas vid numrering av 

trappuppgångar.36 

 

 

3.4.4 ADRESSNUMRERING AV HÖRNHUS 

En tomt eller byggnad som är belägen i hörnet av eller mellan gator och vägar 

borde helst få en adress som först och främst följer den riktning från gatan eller 

vägen som leder till byggplatsen, byggnaden, affärs– eller bostadslägenheten. I 

allmänhet ges platsen även en annan belägenhetsadress i kommunens adressystem. 

Detta är då frågan om en så kallad andra adress. Den andra adressen ges då till den 

andra gatan eller vägen som huset gränsar mot ifall det även därifrån finns eller 

kommer att finnas en förbindelse till byggplatsen. Det bör ändå påpekas att en 

bostad i ett höghus som är ett så kallat hörnhus endast bör ha en belägenhetsadress, 

som bestäms enligt mot vilken gata eller väg trappuppgången vänder.37   

 

 

3.5 KRAV SOM STÄLLS PÅ ADRESSER 

Adressens huvudsakliga uppgift är att noggrant ange en plats så att den kan 

lokaliseras på ett allmänt förståeligt sätt samt vid behov kunna hittas snabbt. 

Adressens namn är en del av ett områdes identitet. Därtill bör man kunna använda 

adressen i olika system. Det första kravet som bör kunna ställas på en adress är att 

den skall vara entydig. Med detta menas att ett adressnamn endast bör förekomma 

en gång i kommunen. Ett adressnamn som redan förekommer i någon av 

grannkommunerna skall undvikas i den egna kommunen, dock kan en gata eller 

                                                        
36 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 17. 
37 Ibid, 17-18. 
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väg som fortsätter över till en annan kommun ha samma namn på bägge sidorna av 

gränsen.38  

 

En postadress ska om möjligt motsvara bostadens besöksadress. Adressnamnet bör 

vara av praktisk natur samt lättskrivet, d.v.s. man bör undvika att bilda orimligt 

långa adressnamn. Det är även viktigt att en adress kan identifieras som just en 

sådan vad beträffar rättstavning och bilden av hur en adress skall se ut. En stor 

fördel är om adressnamnet på något sätt anknyter till området där den finns. 

Anknytningen kan t.ex. vara en plats, ett område eller en del av ett visst område. 

Vad beträffar adressnamnens språk är det finska, svenska eller båda helt beroende 

på hurdana språkförhållandena är i kommunen. I kommuner på samiska områden 

kan samiskan användas på motsvarande sätt. För övrigt bör adressen basera sig på 

rekommendationer som givits ut av den offentliga förvaltningen, JHS.39 

 

 

4 NAMNGIVNING AV GATOR OCH VÄGAR 
 

4.1 NAMNDELEN I ADRESSEN 

För att en adress skall bli komplett behövs förutom ett nummer även en namndel. 

Krav som man kan ställa på namnet är att det bör passa ihop med platsen ifråga, på 

något sätt specificera den och särskilja den från liknande platser i närheten. Om 

själva namnskicket kan sägas att det är en del av kommunens grundstruktur, 

vägvisning och säkerhet. Det lokala språket och ortens traditioner, kultur, historia 

och hembygdskänsla förs också vidare via namnskicket. Utöver detta skapar 

namnskicket rötter samt ger en identitet och image åt området. Ett för kulturen 

naturligt namn som även på ett lämpligt sätt smälter in i det traditionella 

namnskicket är lätt att komma ihåg och därav ur ett tekniskt perspektiv även 

praktiskt.40 41 

 

Till grund för adressnamnen står nuvarande väg– och gatunamn, vilka har fattats 

beslut om i kommunen eller som i övrigt används. Det finns ingen anledning att 

                                                        
38 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 14. 
39 Ibid, 14-15. 
40 Ibid, 15. 
41 Institutet för de inhemska språken, Namnproblem i våra kommuner, 2012. 
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göra ändringar i redan etablerade vägnamn. I sådana fall där en landsvägs eller 

enskild vägs officiella namn har grundats för ett annat ändamål än för adressnamn, 

är det inte alltid lämpligt att fastställa det namnet som adressnamn. Orsakerna till 

att ett vägnamn inte alltid passar som ett adressnamn har främst att göra med att det 

kan få många delar, t.ex. Storskogens enskilda väg, eller av annan orsak vara 

oändamålsenlig att använda. I sådana fall där en väg i ett glesbygdsområde utgör en 

fortsättning på en gata i planområdet kan en ändring av namnet vara nödvändig ifall 

om glesbygdsvägen saknar grund för att ha samma namn som gatan på det 

planlagda området.42 43 

 

 

4.2 VASA STADS NAMNKOMMITTÉ 

I Vasa saknar många vägar utanför detaljplaneområden namn, Aila Virtanen som är 

sekreterare för Vasa stads namnkommitté har varit med under tio års tid och gett 

namn åt sådana vägar. Den nuvarande namnkommittén började sitt arbete 2009. 

Före det fanns det en kommitté som hade startat 2004. De som sitter med i 

namnkommittén är förutom Virtanen även tre förtroendemän, en från Österbottens 

museum och en från nödcentralen. Utöver namnkommittén finns två till tre 

områdeskommittéer i Sundom, vilka är utnämnda av stadsstyrelsen i Vasa. I Melmo 

har det även funnits en områdeskommitté. I namnkommittén får medlemmarna säga 

sina åsikter om de olika namnförslagen och så görs en motivering för valet av 

vägnamn.44 

 

 

4.2.1 NAMNKOMMITTÉNS UPPGIFTER 

Vid vägnamnsärenden tar en enskild person som håller på med ett husbygge 

kontakt med Aila Virtanen. Till att börja med ges olika namnförslag till vägen i 

fråga. Man ser på historiska namn, andra liknande namn i närheten, namn inom 

samma ämnesområde, tittar på gamla kartor, tittar på vilka de viktigaste källorna är 

samt läser i böcker om det finns någonting skrivet om platsen där vägen finns. 

                                                        
42 Kommunförbundet, Kommunens adressystem, 15. 
43 Institutet för de inhemska språken, Namnproblem i våra kommuner, 2012. 
44

 Personlig kommunikation, Virtanen, Aila; sekreterare i Vasa stads namnkommitté. Intervju 2012–03–01. 
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Virtanen skickar ut brev till dem som bor längs med vägen i fråga, där hon ber de 

boende att komma med ett gemensamt namnförslag åt vägen. Sedan skickar hon ut 

brev till sakägarna, där hennes förslag och deras förslag till namn finns med. Efter 

det har Virtanen som uppgift att bereda ärendet för Vasa stads namnkommitté.45 

 

Namnkommittén sammanträder inte ifall det bara finns ett eller två ärenden, utan 

det bör finnas minst fem ärenden för att man skall sammanträda. Virtanen 

uppskattar att namnkommittén sammanträder i medeltal två gånger per år. Vid 

kommunsammanslagningen med Lillkyro och när helt nya bostadsområden byggs 

blir det mera möten än så tillägger Virtanen. Det vägnamn som namnkommittén 

beslutar sig för står inte fast, utan de ger namnförslaget vidare till stadsstyrelsens 

planeringssektion, vilken fattar det avgörande beslutet om vägnamn. När det gäller 

gatunamn bestäms de direkt av planeringssektionen. Om det inte uppstår några 

större problem under en process som berör vägnamn tar det minst ett halvt år innan 

vägen får sitt namn. Enligt Virtanen har den längsta processen kring ett vägnamn 

pågått i ca ett och halvt år. I det fallet hade sakägarna börjat med att diskutera 

vägnamn sinsemellan, vilket ledde till att det drog ut på tiden.46 

 

 

4.2.2 NAMNGIVNINGEN AV VÄGAR 

När vägnamn uppgörs försöker man använda sig av korta ord för att namnen inte 

skall bli för krångliga att läsa och skriva. I Sundom ges oftast namnförslagen på 

svenska och översätts efteråt till finska. Om vägnamnet i fråga är gammalt översätts 

det inte utan man gör en finsk formulering av namnet, t.ex. Nybackavägen blir 

Nybackantie. Ett speciellt vägnamn som Virtanen namngivit är Negerbyn. Detta 

namn kom till på 1980–talet då hon arbetade som planläggare, ingen av de boende i 

området motsatte sig då namnförslaget eftersom det alltid hade kallats så i 

folkmun.47 

 

Vid översättningen av vägnamn tar man hjälp av Institutet för de inhemska språken 

och söker även synonymer på internet. Vägnamn måste även kontrolleras så att de 

                                                        
45 Personlig kommunikation, Virtanen, Aila; sekreterare i Vasa stads namnkommitté. Intervju 2012–03–01. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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inte förekommer i grannkommunerna, varken finska eller svenska namn får 

förekomma. Till Vasas grannkommuner räknas Korsholm, Korsnäs, Laihela, 

Lillkyro, Malax, Storkyro och Vörå. Är språkminoriteten minst 8 % skall det finnas 

vägnamnsskyltar med både finskt och svenskt namn. Byte till endast ett språk 

ändras dock inte förrän minoritetsspråket underskrider 6 %. Det finns även en 

bestämmelse som säger att om antalet invånare med minoritetsspråket som 

modersmål är minst 3000, skall det finnas text på båda språken på 

vägnamnsskyltarna.48 49 Detta gäller alla orter i landet, men Lojo är ett undantag. 

Det är juridiskt sett en enspråkig finsk ort, men stadsfullmäktige där har ansökt om 

frivillig tvåspråkighet, vilken beviljades av regeringen när den gav sin förordning 

om kommunernas språkliga status i december 2012.50 

 

 

5 ARBETETS EMPIRISKA DEL 
 

Examensarbetets empiriska del består av två delar. Den första delen är en 

enkätundersökning som gjordes för att få en uppfattning om hur adress– och 

vägnamnsärenden behandlas i två för arbetet utvalda orter. Den andra delen består 

av själva förbättrandet av adressystemet för fritidsfastigheter i Vasa stad. I denna 

del framkommer förslag till numrering av fritidsfastigheter och namnförslag på de 

enskilda vägarna där fritidsfastigheterna finns. 

 

 

5.1 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 

Enkätundersökningen gjordes enligt önskemål från uppdragsgivaren. De två orter 

som valdes var Korsholm och Karleby. Korsholm valdes för att kommunen ligger 

nära Vasa geografiskt sett och Karleby för att staden är en österbottnisk ort som 

ligger ganska nära Vasa rent storleksmässigt. Bägge orterna finns även belägna 

längs med kusten och där finns många fritidsfastigheter, vilket ansågs vara av stort 

intresse vid en undersökning.51 

                                                        
48 Personlig kommunikation, Virtanen, Aila; sekreterare i Vasa stads namnkommitté. Intervju 2012–03–01. 
49

 Institutet för de inhemska språken, Erfarenheter av namngivning i en tvåspråkig kommun, 2014. 
50 Hufvudstadsbladets hemsida, 2012. 
51 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2012–01–20. 



18 

 

För att få så heltäckande svar som möjligt gjordes öppna frågor i undersökningen. 

Enkäten gjordes på svenska och finska. Den finns som bilaga 1 och bilaga 2 till 

detta examensarbete. Svaren till frågorna finns även i de ovan nämnda bilagorna i 

slutet av arbetet. Enkäten skickades per e–post till sakkunniga tjänstemän på de 

utvalda orterna. Några av svaren krävde ytterligare förklaring, vilket även gjordes 

via e–post. 

 

 

5.2 TOLKNING AV SVAREN FRÅN UNDERSÖKNINGEN 
 

Den första frågan i undersökningen var vilket kartprogram orten i fråga använder 

för sitt adressystem. I Korsholm använder man MapInfo och i Karleby används 

progrmmet Tekla Oyj, som är ett adress– och namnprogram. I internetkarttjänsten 

används en egen databas för väg–/gatunamn och adressnummer. På frågan om hur 

länge ortens adressystem varit i bruk svarade Korsholm att för fast bosättning på 

glesbygden gjordes det upp ett system i slutet av 1980–talet och 2006 gjordes ett 

för fritidshus. I Karleby togs adress– och namnprogrammet i användning 2006. På 

Korsholms kommuns hemsida finns adresskartan men det saknas numrering där. 

Karleby stad upprätthåller nättjänsten Karleby Karttjänst, där privatpersoner kan 

söka efter adresser. Där finns även en tjänst så att man kan välja ett område och 

söka med hjälp av postnummer.52 53 

 

Vid Korsholms kommun är alla uppgifter om fritidsfastigheter kopplade till 

bygglovet. På alla nyare fastigheter finns bl.a. uppgifter som fastighetsbeteckning, 

fastighetens adress, vilken typ av fastighet det är, när den är slutgranskad, 

koordinater, lägenhetsyta och fastighetens ägare. På äldre fastigheter finns det 

brister, men fastighetens adress har man alltid fyllt i efter att den getts. För 

fritidsfastigheter i Karleby finns alla uppgifter om byggnaden sparade i Xcity:s 

byggnads– och lägenhetsregister. De uppgifter som finns i Xcity:s byggnads– och 

lägenhetsregister varierar eftersom samma uppgifter även finns sparade i det system 

som användes tidigare.54 55 

                                                        
52 Konversation per e–post, Korsholms kommun, 2012–02–27. 
53 Konversation per e–post, Karleby stad, 2012–03–02. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Vad beträffar enskilda vägar och väglag så har man i Korsholm ett skilt register för 

väglag som heter Wintie, som inte är kopplat till någon karta. Enhetslistor för 

väglagen görs upp och i dessa finns uppgifter om varje delägare. Kommunen får 

även information och enhetslistor om nya väglag från Lantmäteriverket. Dessa 

finns dock endast i pappersform. I Karleby finns uppgifter om enskilda vägar i en 

MapInfo–fil. I filen finns uppgifter om de enskilda vägarnas placering och namn. 

När nya fritidsfastigheter bildas ser man det direkt när byggloven förs in i registret 

vid Korsholms kommun. På detaljplaneområden i Karleby ges fastigheter 

adressnummer i samband med tomtdelningen. I glesbygdsområden ges 

adressnummer till nya byggnader i samband med bygglovet. En svaghet med 

Korsholms adressregister är att man inte kan skriva ut en lista för en väg och 

samtidigt få med uppgifter om adress och ägare, detta till följd av att materialet 

hämtas från olika källor. I Karleby har man problem med att det inte går att spara 

adresser för de semesterboende på öar med passageplats på fastlandet i adress– och 

namnregistret. Dessa uppgifter kan inte heller sparas i byggnads– och 

lägenhetsregistret.56 57 

 

I Korsholm skickar man in gjorda ändringar till Digiroad, d.v.s. navigatorns kartor i 

bilar. De uppgifter som skickats in har nog blivit uppdaterat. Karleby stad meddelar 

om nya vägar åt Susanna Koskela vid Seinäjoki lantmäteribyrå. Hon åker sedan ut 

och mäter de nya vägarnas mittlinje. Det material som berör Karleby uppdateras via 

Lantmäteriverket till Digiroad. Det program som upprätthålls av Digiroad används 

nästan inte alls. Nya vägar, gator och adressuppgifter som kommer till guidekartan 

meddelas till Kartcentralen och Lantmäteriverket, därför att dessa instanser 

överlåter kartmaterial till sådana som t.ex. redigerar navigatorer.58 59 

 

I Korsholms kommun använder man sig av 10–systemet vid adressnumrering av 

fritidsfastigheter på fastlandet, vilket även används vid numrering av övriga 

fastigheter på glesbygden. Jämna nummer används på vägens högra sida. 

Adressnumreringen i Karleby baserar sig i huvudsak på 10–systemet. I Karleby och 

Ullava är de jämna numren på vägens högra sida och de udda på vägens vänstra 

sida. I Kelviå och Lochteå är det tvärtom så att udda nummer är på vägens högra 

                                                        
56 Konversation per e–post, Korsholms kommun, 2012–02–27. 
57 Konversation per e–post, Karleby stad, 2012–03–02. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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sida och jämna nummer är på vänstra sidan av vägen. Adress ges åt en byggnad 

samtidigt som bygglov ges i Korsholms kommun, samma sak gäller för nya 

byggnader i Karleby.60 61 

 

Vid Korsholms kommun har man ett adressystem för fritidsfastigheter där vägnamn 

och numrering av fastigheterna finns med. Adressystemet finns endast som 

kartform i datorn och går inte att skriva ut. Karleby stad har väg– och gatunamn 

samt adressnummer sparade i Xcity:s databas. Från databasen kan man få numren 

på en kartframställning. I databasen finns även väg–, gatunamn och adressnummer 

sparade i en kartframställning för utskrift. Alla fritidsfastigheter i Korsholm borde 

ha adress, men det finns även kännedom om gamla fritidshus runt om i kommunens 

byar som kan sakna adress. Förhoppningsvis överstiger inte antalet 

fritidsfastigheter som saknar adress 20. I Karleby har alla fritidsfastigheter på 

fastlandet huvudsakligen getts adress. De fritidsfastigheter som saknar adress på 

fastlandet är sådana som saknar bilväg. Alla fritidsfastigheter som är belägna på öar 

saknar ännu adress, men man behandlar som bäst i namnkommittén de öar som har 

samma namn eller saknar namn, så att dessa ska få helt nya namn. Korsholms 

kommun använder vanligen under fem bokstäver vid adressnumreringen, men 

rekordet är åtta bokstäver och det gjordes enligt väglaget i frågas önskemål. 

Karleby stad försöker i huvudsak endast ge en adressnummer. En adress tilldelas en 

liten bokstav efter nummer i samband med tomtdelning eller då numren i övrigt 

inte räcker till vid numreringen.62 63 

 

I Karleby överensstämmer fastighetens adress i stadens fastighetsregister med 

byggnadens adress i byggnads– och lägenhetsregistret. Adress ges i samband med 

byggnadslov åt både byggnaden och fastigheten. Korsholms kommun har bara ett 

adressregistersystem som utgår från byggnadslovsregistret. På glesbygdsområden 

ges ingen adress åt obebyggda fastigheter före ett bygglov kommer dit. För 

fastigheter på planerade områden finns adresser färdigt och byggnaden som 

kommer dit får då samma adress. Kommunens uppgifter i byggnads– och 

lägenhetsregistret borde vara lika med de uppgifter som finns i statens motsvarande 

register. I Karleby överensstämmer de uppgifter i registren som har redigerats via 

                                                        
60 Konversation per e–post, Korsholms kommun, 2012–02–27. 
61 Konversation per e–post, Karleby stad, 2012–03–02. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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elektronisk överföring mellan systemen. De byggnadsuppgifter som tidigare har 

upprätthållits manuellt överensstämmer inte. Det finns fel koordinater och så kan 

antalet byggnader skilja sig. Till exempel i byggnads– och lägenhetsregistret kan 

det finnas två byggnader medan det i Befolkningsregistercentralens register bara 

finns en byggnad.64 65 

 

Tekniska nämnden i Korsholms kommun fastställer vägnamn åt vägar som finns i 

glesbygden. Vägnamn åt vägar som finns på planerade områden fastställs av 

planläggningssektionen. På detaljplaneområden i Karleby fastställs gatunamnen i 

detaljplanen. Vägnamn på glesbygdsområden införs genom tjänstemannabeslut. I 

Korsholm finns en vägnamnsgrupp som prövar nya vägnamn. Vid behov brukar de 

även ha Institutet för de inhemska språken att granska nya vägnamn. Karleby stad 

har en namnkommitté som är tillsatt av stadsstyrelsen som ett inledande 

verksamhetsorgan, vilket för närvarande inte har beslutförhet. Namnkommittén 

behandlar namnförslagen och gör ett föredrag över namnen. I samband med 

behandlingen granskas namnens språkriktighet och svenska form av Institutet för 

de inhemska språken.66 67 

 

När det gäller nya villavägar i Korsholms kommun kan det vara samma personer 

som fastställer adressen som bereder vägnamn men inte i andra fall. I Karleby är 

det för tillfället inte samma personer som fastställer adresser och bereder vägnamn. 

Processen att få fram ett vägnamn beror på när tekniska nämnden eller 

planläggningssektionen vid Korsholms kommun har nästa möte, men ungefär en 

månad kan det röra sig om. Vid Karleby stad rör det sig om ungefär ett par 

månaders tid att få fram ett vägnamn. På behandlingens längd inverkar bl.a. hur 

ofta namnkommittén sammanträder. Den sista frågan i undersökningen handlar om 

i hur stor utsträckning enskilda vägars eller väglags namn har tagits och fastställts 

till officiella vägnamn. I Korsholm har man fastställt vägnamnet som har använts 

om det inte förkommer på något annat ställe i kommunen. Karleby saknar uppgifter 

på denna fråga om enskilda vägar och väglags namn.68 69 

                                                        
64 Konversation per e–post, Korsholms kommun, 2012–02–27. 
65 Konversation per e–post, Karleby stad, 2012–03–02. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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5.3 VASA I JÄMFÖRELSE MED KORSHOLM OCH KARLEBY 

Vasa stad använder sig av programmet Tekla Oyj, precis som man gör i Karleby. 

Programmet som även heter Xcity började användas av Vasa stad 2004. Vasa stad 

upprätthåller två nätkarttjänster. Den första heter Vasa kartservice och togs i bruk i 

juni 2007. Karttjänsten omfattar bl.a. en guidekarta, flygbilder från år 1972, 2006 

och 2011, en exakt baskarta, en detaljplanskarta, ett serviceregister samt buss– och 

cykelrutter. Den andra nätkarttjänsten heter Vasaregionens Kartservice och togs i 

bruk i december 2011. Kartservicen fokuserar på datamaterial från regionen och 

innehåller bl.a. de nyaste ortobilderna från 2011 samt integrering av gatuvyer och 

snedbilder.70 

 

Vid Vasa stad finns de uppgifter som berör fritidsfastigheter och dess byggnader 

sparade i Xcity:s byggnads– och lägenhetsregister. Där finns bl.a. uppgifter som 

fastighetsbeteckning, byggnadsbeteckning, bygglov, koordinater och ägare samt 

ägares adressuppgifter. Det finns inget skilt register för enskilda vägar och väglag i 

Vasa, men man kan söka efter vägar i Xcity:s adress– och namnregister och få dem 

utsatta på stadens adresskarta.71 

 

I Vasa skickar man in gjorda ändringar till Digiroad, men det finns många enskilda 

vägar som inte har blivit mätta och därför saknas i programmet. Vasa stad använder 

sig av 10–systemet vid adressnumrering av fritidsfastigheter på fastlandet. Jämna 

nummer används på vägens högra sida och udda nummer används på den vänstra 

sidan av vägen. En byggnad ges adress lite före byggnaden står klar för inflyttning. 

Adressen förs sedan in i byggnadsregistret, i stadens fastighetsregister, på 

adresskartan och på grundkartan.72 

 

Vasa stad upprätthåller inget skilt register för fritidsfastigheter där vägnamn och 

numrering av fastigheterna finns med. En uppskattning som gjorts är att flera 

hundra fritidsfastigheter saknar en adress. Vid adressnumreringen försöker man 

använda sig av tre till fyra bokstäver efter numret. På detaljplaneområdet i Vasklot  

har man vid numreringen av en väg använt sig av a–f.73 

                                                        
70 Vasa stads hemsida, 2012. 
71 Xcity, adress– och namnprogram, 2012. 
72

 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2012–03–01. 
73 Ibid. 
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I Vasa överensstämmer fastighetens adress i stadens fastighetsregister inte alltid 

med byggnadens adress i byggnads– och lägenhetsregistret, eftersom vissa 

fastigheter helt saknar adress. Om det finns flera byggnader på en och samma 

fastighet kan även någon av byggnaderna sakna adress. Stadens uppgifter i 

byggnads– och lägenhetsregistret överensstämmer inte helt med de uppgifter som 

finns i statens motsvarande register. Nyare uppgifter som överförts elektroniskt 

överensstämmer, medan uppgifter som överförts manuellt om äldre byggnader inte 

alltid är lika.74 

 

Vasa stads namnkommitté bereder vägnamn och stadsstyrelsens planeringssektion 

fastställer vägnamnen. När det gäller gatunamn bestäms de direkt av 

planeringssektionen. Det är inte samma personer som fastställer adressen som 

bereder vägnamn i staden. Adressen fastställs av stadens fastighetsingenjör.75 Om 

det inte uppstår några större problem under en process som berör vägnamn tar det 

minst ett halvt år innan vägen får sitt namn. I Vasa har man inte tagit enskilda 

vägars vägnamn eller väglags namn och fastställt dessa till officiella vägnamn.76 77 

 

 

5.4 FÖRBÄTTRANDE AV ADRESSYSTEM FÖR FRITIDSFASTIGHETER  

Grundidén med detta arbete var att förbättra adressystemet för alla fritidsfastigheter 

som ligger längs med enskilda vägar vid kusten i Vasa stad. Eftersom antalet vägar 

och fastigheter var så stort avgränsades arbetet till att omfatta endast de enskilda 

vägar som har väglag.78 

 

Det var meningen att jag skulle få användarrättighet till Lantmäteriverkets 

kartprogram Jako, men så blev inte fallet. I stället fick jag hjälp med att få fram 

uppgifter om enskilda vägar och väglag av stadens mätningstekniker som har 

användarrättigheter till programmet. Listan över enskilda vägar med väglag som 

jag fick gällde för hela staden, därifrån fick jag sedan lokalisera vägarna i stadens 

adress– och namnprogram Xcity. Antalet vägar som fanns på listan var 69. För att 

                                                        
74 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2012–03–01. 
75 Viljanmaa Pentti, Osoitteen antaminen rakennuspaikalle/rakennuksille haja–asutusalueella osana 

osoitejärjestelmän ylläpitoa, Vasa 2011. 
76 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2012–03–01. 
77 Personlig kommunikation, Virtanen, Aila; sekreterare i Vasa stads namnkommitté. Intervju 2012–03–01. 
78 Personlig kommunikation, Viljanmaa, Pentti; fastighetsingenjör Vasa stad. Intervju 2012–03–01. 
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få en jämförelse till denna lista begärde jag uppgifter om enskilda vägar och väglag 

från Vasa stads gatusektor. Från gatusektorn fick jag en lista på 70 enskilda vägar 

med väglag. På samma sätt som för listan ur Jako fick jag gå igenom de uppgifter 

jag fått för att få fram de vägar som var av intresse för arbetet.79 

 

 

 
Figur 4. Sökning av vägnamn i Xcity–programmet. 

 

 

När alla vägar som berörde arbetet var lokaliserade påbörjades nästa del som bestod 

av själva adressnumreringen av fritidsfastigheterna. Till denna uppgift kunde jag 

inte använda mig av stadens adresskarta eftersom den inte är så noggrann utan ger 

en mer ungefärlig bild av hur det ser ut i verkligheten. I stället användes en karta 

med ortobild från 2011 vid mätningen av vägarnas längd. Jag lade även in uppmätta 

linjer för vägarnas körbana som finns i stadens baskarta, men de överensstämde 

inte helt med verkligheten och därför var jag tvungen att vara noggrann och hela 

tiden hålla koll på var vägens mittlinje låg på ortobilden. Utöver vägens mittlinje 

skulle man även avgöra var vägen började och var olika förgreningar av vägen låg. 

Vid själva mätningen användes mätverktyget för avståndsmätning som finns i 

programmets verktygsfält uppe till vänster. Som exempel kan sägas att ifall en 

förgrening ifrån huvudvägen låg på höger sida 1040,383 m från vägens början, fick 

                                                        
79 Konversation per e–post, Pihlajamäki, Lassi; kostnadsberäknare Vasa stads gatusektor, 2012–02–22. 
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den fastigheten adressnummer 104. Låg infarten däremot på vägens vänstra sida 

fick fastigheten 105 som adressnummer. 

 

 

 
Figur 5. Mätning av vägens mittlinje i Xcity–programmet. Den röda pilen visar var mätningen 
pågår. 
 
 
 

En väg som hörde till arbetet lämnades bort, eftersom man inte kunde göra en 

vettig numrering p.g.a. vägens utformning och att den bestod av ett stort antal 

fastigheter. Antalet fastigheter som hörde till väglaget i fråga var närmare 200 till 

antalet och eftersom man inte kunde få fram vilka fastigheter som var berättigade i 

Jako, utan alla fastigheter var belastade, ansågs det att den vägen lämnas utanför 

arbetet. Vägen i fråga heter Hemskogsvägarna och ligger i Översundom. 
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Figur 6. En översiktsbild av Hemskogsvägarna. Det är väldigt svårt att numrera fastigheterna längs 
denna väg i dess nuvarande form. 
 
 
 
 

6 RESULTAT OCH SLUTSATSER AV ARBETET 
 

Resultatet av detta arbetets första del blev en jämförelse av hur adress– och 

vägnamnsärenden sköts i två för arbetet utvalda orter, jämfört med hur det sköts i 

Vasa stad. Som slutsats kan man säga att vilken typ av kartsystem som används och 

kommunform är av stor betydelse vid en sådan här jämförelse, därför motsvarar 

Karlebys svar bättre det som gäller i Vasa. 

 

Den andra delen av arbetet resulterade i en förteckning över de väglag vars 

fastigheter fick en adress. I förteckning finns 14 enskilda vägar med väglag med 

varav 13 hade fastigheter som fick en adress. Förteckningen gjordes i Excel–

programmet och innehåller uppgifter om vägarnas namn, vägarnas 

förrättningsnummer, berörda fastigheters fastighetsbeteckning, förslag på 

adressnummer och ett par kommentarer om vissa specialsituationer. Den uppgjorda 

förteckningen återfinns i sin helhet i bilaga 3 i slutet av detta arbete. Sammanlagt 

140 fritidsfastigheter fick en adress. Dessutom fanns det fem sidovägar som hade 

för många fastigheter för att de skulle kunna numreras med en bokstav efter 

numret. I dessa fall borde nya vägar bildas. Mitt förslag är att de olika väglagens 



27 

 

namn föreslås åt Vasa stads namnkommitté som namn på vägarna. De kan sedan 

pröva vägnamnen och se till att de blir officiella vägnamn. 

 

När det gäller Hemskogsvägarna är mitt förslag att man delar upp dem i flera 

mindre vägar så att en strukturerad adressnumrering kan uppgöras för de nybildade 

vägarna. 

 

 

7 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Under detta arbetes skrivningsprocess har jag lärt mig väldigt många nya saker när 

det gäller adresser, hur vägnamn kommer till och beslutsfattande kring dessa 

ämnen. I arbetet har jag fått stifta bekantskap med sådana saker som vi inte har 

behandlat desto mera i någon av kurserna i skolan. Detta är enligt mig ett bra sätt 

att få en fördjupning i något ämne, utöver det som erbjuds i den vanliga 

undervisningen. 

 

Som personlig lärdom kan jag så här i efterhand konstatera att man bör uppgöra en 

noggrann tidplan innan man påbörjar själva arbetet och följa den noggrant under 

arbetets gång. Jag kan även konstatera att det var mycket beklagligt att min 

handledare hos uppdragsgivaren bytte arbetsgivare mitt under arbetets gång. Detta 

var en bidragande orsak till att arbetet drog ut på tiden.  

 

Man kan forska vidare i detta ämne genom att t.ex. göra en mer omfattande 

enkätundersökning än vad som gjordes i detta arbete. Flera orter kunde tas med i en 

jämförelse av hur adress– och vägnamnsärenden behandlas på de olika orterna. Det 

kunde vara intressant att även ha med orter från södra Finland och se om det finns 

skillnader i förfarandet där jämfört med här i Österbotten. En annan sak som kunde 

göras annorlunda är att man i den andra delen av arbetet hade åkt runt med en bil 

försedd med GPS och kartlagt de olika vägarna och dess fastigheter, i stället för att 

göra adressnumreringen utifrån flygfoto, vilket gjordes i detta arbete. 

 

Min förhoppning är att arbetet skall vara till nytta för Vasa stads fastighetssektor 

och även för övriga som tar del av denna rapport. Avslutningsvis vill jag tacka 

uppdragsgivaren Vasa stads fastighetssektor för att jag fick skriva mitt lärdomsprov 
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åt dem, samt övriga sakkunniga personer som ställt upp på intervjuer och i 

enkätundersökningen.   
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8 KÄLLFÖRTECKNING 
 

Adresser 
Pargas stad 
www.pargas.fi 
(Läst: 20.2.2014) 
 
Adresser i glesbygden 
Karleby stad 
www.kokkola.fi 
(Läst: 6.3.2014) 
 
Belägenhetsadress 
Statistikcentralen 
www.stat.fi 
(Läst: 21.4.2012) 
 
Digiroad 
Trafikverket 
www.digiroad.fi 
(Läst: 14.1.2014) 
 
Erfarenheter av namngivning i en tvåspråkig kommun 
Institutet för de inhemska språken 
www.kotus.fi 
(Läst: 26.3.2014) 
 
Finlex 
Markanvändnings– och byggförordningen 10.9.1999/895 
www.finlex.fi 
(Läst: 20.2.2014) 
 
Folkbokföringsförvaltningens terminologi 
Befolkningsregistercentralen 
www.vrk.fi 
(Läst: 21.4.2012) 
 
Harmaala Tuomas (2009) 
Osoitetyöt kuntaliitostilanteessa 
Lärdomsprov för lantmäteritekniksexamen 
Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, Enheten för teknik och kommunikation, 
Rovaniemi 
 
Kartor 
Vasa stad 
www.vaasa.fi 
(Läst: 20.3.2014) 
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Kommunförbundet (2007) 
Kommunens adressystem, anvisningar och rekommendationer 
Finlands Kommunförbund 
ISBN 978–952–213–203–1 
 
Lojo förblir tvåspråkigt till 2022 
Hufvudstadsbladet 
www.hbl.fi 
(Läst: 10.4.2014) 
 
Namnproblem i våra kommuner  
Institutet för de inhemska språken 
www.kotus.fi 
(Läst: 22.2.2012) 
 
Närbild (2012) 
Yle Fem (TV) 
Program om vägnamn i samband med kommunsammanslagning 
 
Svensk– och tvåspråkiga kommuner 
Finlands Kommunförbund 
www.kommunerna.net 
(Läst: 10.3.2014) 
 
Tekla Oyj, Xcity (2012) 
Adress– och namnprogram 
 
Vasa kartservice (IKP) 
Vasa stad 
www.kartta.vaasa.fi 
(Läst: 20.3.2014) 
 
Viljanmaa Pentti (2011) 
Osoitteen antaminen rakennuspaikalle/rakennuksille haja–asutusalueella osana 
osoitejärjestelmän ylläpitoa 
Vasa stads fastighetssektor, Vasa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  Bilaga 1 

Enkätundersökning och svar, Korsholm 
 
 

1. Vilket kartprogram använder ni för ert adressystem? 
 

– Mapinfo. 
 

2. Hur länge har ert adressystem varit i bruk? 
 

– Slutet på -80 talet gjordes det upp för fast bosättning på glesbygden, 2006 gjordes 
det upp för fritidshusen. 
 

3. Upprätthåller ni adresskarttjänster för fritidsfastigheter på nätet åt privatpersoner? 
 

– Adresskartan finns på hemsidan, men inga nummer är med. 
 

4. Vilka uppgifter kan man få fram om fritidsfastigheterna i ert register?  
 

– Det är kopplat till bygglovet, så allt som är med där. 
 
Kan du berätta vilka uppgifter som finns med i bygglovet? 
 
– Det är mycket. På alla nyare (från slutet av -80 talet kanske) så ser jag direkt: 
fastighetsbeteckning, bygglovets nummer, fastighetens adress, vilken typ av 
fastighet (villa, bastu,förråd...), när den är slutgranskad, koordinater, vem som sökt 
bygglov/ägare, dåvarande hemadress/nån gamal hemadress eller ibland nuvarande 
hemadress, lägenhetsyta, våningsyta, våningsantal, om det finns avlopp-vatten eller 
el anslutning och uppvärmningssätt. Jag kan se mer om jag klickar vidare.  Men på 
äldre byggnader finns det nog brister, fastighetens adress har jag ändå alltid fyllt i 
då jag gett den. 
 

5. Har ni uppgifter om väglag för enskilda vägar i ert register? Finns det uppgifter om 
vilka fastigheter som har rätt att använda vägen och om det finns 
nyttjanderättsenheter? 

 
– Väglagen finns i ett skilt register, Wintie och det är inte kopplat till nån karta. Vi 
gör upp enhetslistorna för väglagen med uppgifter om varje delägare. (Vi får också 
info och enhetslistor som gjorts nån annanstans från lantmäteriverket för nya 
väglag, det finns bara i pappersform då.) 
 

6. Hur uppdateras registret när nya fritidsfastigheter bildas? 
 

– Byggloven ser man direkt de förs in. 
 

7. Finns det några svagheter med ert adressystem? 
 

– Det går inte att printa ut en lista för en väg och samtidigt få husens adress och 
husets ägare, eftersom materialet hämtas från olika källor.  
 
 
 
 



  Bilaga 1 

 
8. Uppdateras era kartor i Digiroad, d.v.s. navigatorns kartor i bilar? Om svaret är ja, 

hur tycker ni att uppdateringen fungerar? 
 

– Ja jag skickar in ändringar till Digiroad, det jag skickat har nog blivit uppdaterat. 
 

9. Vilken typ av adressnumrering använder ni för fritidsfastigheter på fastlandet? 
 

– Samma som för övriga fastigheter på glesbygden, tex ett hus 100 m från vägens 
början kan få nr 9, 10 eller 11. Med jämna nummer till höger. 

 
10. I vilket skede ges adress åt en byggnad? Efter att bygglov har givits eller när 

byggnaden står färdig? 
 

– Samtidigt som de får bygglov. 
 

11. Finns det i kommunen ett adressystem för fritidsfastigheter där vägnamn och  
numrering av fastigheterna finns med? 

 
– Ja i kartform i datorn, inget som går att printa ut direkt. 

 
12. Har alla fritidsfastigheter i kommunen adress? Om inte, hur många saknar adress? 
 

– Alla borde ha, men jag vet att det finns gamla fritidshus utspridda i byarna som 
kan ha missats, hoppas inte mer än 20. 

 
13. Används det vid adressnumreringen många bokstäver och om hur många? 
 

– Rekordet är 8 bokstäver, det var enligt väglagets önskan det blev så många. 
Annars är nog under 5 bokstäver vanligast. 

 
14. Hur överensstämmer fastighetens adress i kommunens fastighetsregister med 

byggnadens adress i byggnads– och lägenhetsregistret, d.v.s. förekommer det att 
fastigheten och de därpå befintliga byggnaderna har olika adress? 

 
 – Vi har bara ett adressregistersystem, så det är väl samma då. Obebyggda 

fastigheter i glesbygden ges ingen adress före ett bygglov kommer dit. På planerade 
områden finns adresser färdigt och det blir samma adress för byggnaden som 
kommer dit. 

 
 Ni har alltså inget byggnads– och lägenhetsregister utan adresserna finns endast i 

kommunens fastighetsregister? 
 
 – Jag ska försöka förklara lite bättre. Vi verkar ha helt olikt mot vad Vasa har. Vårt 

adressystem har inget namn, det utgår från byggnadslovsregistret, och från det kan 
man "tillverka" en symbol (cirkel, kvadrat, rektangel beroende på byggnadens art) 
som är länkad till koordinaterna och därför syns i mapinfo. Om en symbol finns 
utlagd kan man även fylla i adressen i mapinfo. Om jag klickar på symbolen får jag 
fram husets data. Det finns ju sökfunktioner också för att hitta en specifik byggnad. 
Vägarnas namn är inskrivna i ett DL-programtillägg som ett lager till mapinfo, För 
att få veta/ändra vägens data måste jag klicka på den. Adressnummer kommer inte 
fram här. (Det går att få fram lämplig adressnummer om vägen är ritad åt rätt håll, 
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alltså från det håll adressnumreringen börjar, annars blir det helt fel. Men jag 
brukar mäta manuellt i mapinfo) Det är alltså inte alls som Digiroad. Jag lägger 
med en bilaga så ser du hur vår karta ser ut, du ser symbolerna och de blå vägarna 
som är klickbara. 

 
15. Hur väl överensstämmer kommunens uppgifter i byggnads– och lägenhetsregistret 

med statens motsvarande register (Befolkningsregistercentralen)? 
 

– Det borde va samma. 
 
16. Vilken kommunal instans fastställer vägnamn? 
 

– Vägar på glesbygden fastställer tekniska nämnden. Vägar på planerade områden 
fastställs av planläggningssektionen. 

 
17. Finns det i kommunen någon typ av namnkommitté som prövar vägnamn? 
 

– Ja vi har en vägnamnsgrupp, vi brukar även ha Institutet för de inhemska språken 
att granska nya namn vid behov. 

 
18. Är det samma personer som fastställer adressen som bereder vägnamn? 
 

– Delvis, på nya villavägar kan det vara så. Men inte annars. 
 

19. Hur lång tid tar processen att få fram ett vägnamn? 
 

– Det beror ju på när tekniska nämnden/planläggningssektionen har nästa möte, 
ungefär en månad då. 

 
20. Enskilda vägar och väglag har ett namn. I hur stor utsträckning har vägnamn/väglag 

tagits och fastställts till officiella vägnamn? 
 

– Om inte vägnamnet finns på annat ställe i kommunen är det nog det namnet som 
använts. 
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Kysely ja vastaukset, Kokkola 
 
 

1. Mikä karttaohjelma käytätte osoitejärjestelmässänne? 
 

   – Tekla Oyj, osoite- ja nimistö-sovellus. Internetopaskartassa on käytössä oma 
tietokanta tie/katunimille ja osoitenumeroille.  
 

2. Kuinka kauan osoitejärjestelmänne on ollut käytössä? 
 
   – Osoite- ja nimistö-sovellus on ollut käytössä vuodesta 2003. 

 
3. Onko teillä verkossa osoitekarttapalvelua vapaa–ajanasuntojilla yksityishenkilöille? 
 

   – Käyttäjä voi luoda omia kohteita (Mina Objekt) Internetopaskarttapalvelussa. 
 

 
 
Yksityshenkilö voi hakea osoitteita internetkarttapalvelussa ja esim. postinumeroita 
Aluehaku-palvelussa. 
 

4. Minkälaisia tietoja saadaan vapaa–ajanasunnoista teidän rekisteristänne? 
 

   – Kaikki rakennuksen tiedot, jotka on tallennettu Xcityn rakennus- ja 
huoneistorekisteriin. Tallennustiedot vaihtelevat, koska tietoa on tallennettu Xcityn 
RAHU:n lisäksi myös sitä edeltäviin järjestelmiin. 
 

5. Onko teillä tietoja yksityisteiden tiekunnista teidän rekisterissänne? Onko tietoja 
mitkä kiinteistöjä on tieoikeus ja onko siellä käyttöoikeusyksiköitä? 
 

   – Yksityisteistä on tehty MapInfo-tiedosto. Tiedostossa on teiden sijainnit ja 
yksityisteiden nimet. 
 

6. Miten rekisteriä ylläpidetään kun uusia kiinteistöjä muodostetaan? 
 
   – Asemakaava-alueella osoitenumerot annetaan kiinteistöille tonttijaon laatimisen 

yhteydessä. Haja-asutusalueella uusia osoitenumeroita annetaan uudisrakennuksille 
rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. 
 

7. Onko osoiterekisterissänne heikkouksia? 
 

   – Osoite- ja nimistörekisteriin ei voi tallentaa saarien loma-asuntojen mantereella 
sijaitsevien kulkupaikkojen osoitteita. Tätä tietoa ei voi tallentaa myöskään 
rakennus- ja huoneistorekisteriin. 
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8. Päivitetäänkö teidän karttoinne Digiroadissa, eli autojen navigointitikarttoja? Jos  

vastaus on kyllä, miten teidän mielestänne päivitys onnistuu? 
 

   – Uudet tiet ilmoitetaan vihjetietona Seinäjoen Maanmittaustoimistolle Susanna 
Koskelalle, joka käy mittaamassa ilmoitettujen teiden keskilinjat. Aineisto päivittyy 
Kokkolan osalta Digiroadiin maanmittauslaitoksen kautta. 
 
Digiroadin omaa sovellusta ei juurikaan käytetä. Uudet opaskartalle tulevat tiet ja 
kadut  sekä osoitetiedot ilmoitetaan Karttakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle, 
koska nämä tahot luovuttavat kartta-aineistoja esim. navigaattorien toimittajille. 

 
9. Minkä tyyppinen osoitenumerointin teillä on mantereella oleville vapaa–

ajankiinteistöille? 
 

   – Pääsääntöisesti numerointi perustuu 10-jakoiseen järjestelmään. Kokkolassa ja 
Ullavassa parilliset numerot ovat tien oikealla puolella ja parittomat tien 
vasemmalla puolelle. Kälviällä ja Lohtajalla parittomat numerot ovat tien oikealla 
puolella ja parilliset numerot vasemmalla puolella. 

 
10. Missä vaiheessa osoite annetaan rakennuksille, kun lupa myönnetään tai kun 

rakennus on valmis? 
 

– Uudisrakennuksille osoite annetaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.  
 

11. Onko kaupungissa osoitejärjestelmä vapaa–ajankiinteistöille missä teiden nimet ja 
kiinteistöjen numerot ovat mukana? 

 
– Tie/katunimet ja osoitenumerot on tallennettu Teklan Xcityn tietokantaan. 
Tietokannasta numerot voidaan tuottaa karttailmentymiksi. Tietokantaan on 
tallennettu myös tien/katunimen ja osoitenumeron karttailmentymä tulosteita 
varten. 
 

12. Onko kaikilla vapaa–ajanasunnoilla osoite? Jos ei, montako on ilman osoitetta? 
 

– Mantereella oleville loma-asunnoille on pääsääntöisesti annettu osoitteet. 
Osoitteita puuttuu mantereella vain niiltä loma-asunnoilta, joille ei ole olemassa 
tietä ts. omistajat kulkevat veneellä loma-asunnolle. Kaikilta saarten loma-
asunnoilta puuttuu vielä osoite. Käsittelemme parhaillaan nimistötoimikunnassa 
samannimisten ja nimettömien saarten uudelleen nimeämistä.  
 

13. Käytetäänkö numeron antamisessa kirjaimia ja montako? 
 

– Pääsääntöisesti pyrimme antamaan vain osoitenumeron. Osoitenumero jaetaan 
pienaakkosella tonttijaon yhteydessä tai silloin kun muutoin numerot eivät riitä 
osoitteen yksilöimiseen. 
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14. Täsmääkö kiinteistön osoite rakennuksen osoitteen kanssa rakennus– ja 
huoneistorekisterissä? 

 
– Täsmää. Osoite annetaan rakennusluvan yhteydessä sekä rakennukselle että  
kiinteistölle.  

 
15. Kuinka hyvin täsmää kaupungin tiedot rakennus– ja huoneistorekisterissä valtion 

vastaavien rekistereiden kanssa (Väestörekisterikeskus)? 
 

– Rekisterit täsmäävät niiden tietojen osalta, jotka on toimitettu sähköisinä 
tiedonsiirtoina järjestelmien välillä. Manuaalisesti aikaismmin ylläpidetyt 
rakennustiedot eivät täsmää. Koordinaateissa on virheitä, rakennusnumerot 
saattavat poiketa esim. meillä on RAHU:ssa kaksi rakennusta ja VRK:lla vain yksi 
jne. 

 
16. Mikä instanssi kaupungissa vahvistaa teiden nimet? 
 

– Asemakaava-alueella katunimet vahvistuvat asemakaavassa. Haja-asutusalueella 
tiennimet on otettu käyttöön viranhaltijapäätöksellä. 

 
17. Onko kaupungissa jonkunlainen nimistötoimikunta, joka käsittelee teiden nimet? 
 

– On. Nimistötoimikunta on kaupunginhallituksen asettama valmisteleva toimielin, 
jolla ei ole tällä hetkellä päätösvaltaa. Nimistötoimikunta käsittelee nimiehdotukset 
ja tekee nimistä esityksen. Käsittelyn yhteydessä nimien oikeakielisyys ja 
ruotsinkielinen muoto tarkistetaan Kotimaisten kielten keskukselta.  
 
Aloite tien nimeämisestä voi tulla suoraan kuntalaiselta, jolloin asia valmistellaan 
viranomaistyönä nimistötoimikunnalle. Nimistötoimikunta ottaa kantaa lähinnä 
nimen soveltuvuuteen tiennimeksi eli mihin nimi perustuu esim. tarkistetaan onko 
nimellä kulttuurihistoriallista taustaa tai merkittävyyttä, perustuuko nimi olemassa 
olevaan paikannimistöön jne. 

 
18. Vahvistavatko samat henkilöt osoite, jotka esittää teiden nimet? 
 

– Tällä hetkellä ei. 
 

19. Kauanko kestää  prosessi saada uuden tienimen? 
 

– Noin pari kuukautta. Käsittelyn kestoon vaikuttaa mm. kuinka usein 
nimistötoimikunta kokoontuu.  

 
20. Yksityisillä teillä ja tiekunnilla on tienimeä. Kuinka usein on tiekunnan nimen 

otettu ja määritelty viralliseksi tienimeksi. 
 
– Tietoa ei ole tallennettu. 
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FÖRTECKNING ÖVER ADRESSER FÖR FRITIDSFASTIGHETER SO M FINNS LÄNGS MED ENSKILDA VÄGAR MED VÄGLAG I VASA STAD

Vägens namn Vägens förrättningsnummer Berörda fastigh eters fastighetsbeteckning Förslag på adressnummer

Ahlnäs-Kråknäsvägen Y2003-20287 Inga berörda fastigheter

Björnviksvägen Y2003-17180 905-427-10-163 63

905-427-11-15 75

Bolåkersvägen Y2003-17180 905-427-10-163  63

Fjärdsvägen Y2003-17175 905-427-10-145 66

905-427-10-41 110

905-427-10-40 112

905-427-75-9 122

905-427-75-9 123

905-427-75-1 124

Grävenströmmen-Björkskäret Y2003-23850 905-428-4-164 20A

905-428-4-28 20B

905-428-114-0 40A

905-428-4-47 40B

905-428-1-42 78

905-428-1-109 88

905-428-1-161 128A

905-428-1-158 128B

905-428-1-111 128C

905-428-1-103 128D

876-1-0 158

876-1-1 167
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Långmossvägen Y2003-17111 905-427-4-172 369 A

905-427-4-83 369 B

905-427-4-87 369 C

905-427-4-71 369 D

905-427-4-157 369 E

905-427-5-145 427

Penikar villaväg 2008-K28488 905-428-15-59 20

905-428-15-7 37

905-428-15-28 47

905-428-15-78 53

905-428-15-26 59

905-428-15-77 60

Servicevägen 2008-K33650 905-427-8-91 33

905-427-8-90 34

Sundom Skäriväg skogsbilväg Y2003-23480 905-428-1-129 82*

905-428-1-121 82

905-428-1-64 82

905-428-1-65 82

905-428-1-63 82

905-428-4-157 82

905-428-4-156 82

905-427-35-2 82

905-428-4-142 82

905-428-4-119 82

905-428-4-99 82

905-428-4-184 82

905-428-4-171 82

905-428-4-144 82

905-428-2-35 121

905-428-2-51 122
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905-428-2-74 132 A

905-428-2-43 132 B

905-428-2-78 175

905-876-1-0 188

905-428-2-15 228

905-428-878-3 235

905-428-9-42 290 A

905-428-9-29 290 B

905-876-1-0 290 C

905-428-15-36 290 D

905-428-15-53 425

905-876-1-0 437

905-428-86-1 440 A

905-428-15-64 440 B

905-428-15-30 450

905-428-15-54 455 A

905-428-86-5 455 B

905-428-15-32 469

905-428-7-34 499

905-428-7-140 502 A

905-428-7-141 502 B

905-428-7-58 510

905-428-7-122 515

905-876-1-0 521 A

905-428-7-124 521 B

905-428-7-43 521 C

905-428-7-72 522*

905-428-7-69 522

905-428-7-98 522

905-428-7-55 522

905-876-1-0 522**

905-428-7-136 590 A

905-428-7-148 590 B
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905-428-7-82 590 C

905-428-3-23 676

905-428-3-119 684

905-428-57-2 725

905-428-14-132 726

905-427-2-112 800

905-876-1-0 820**

905-427-47-2 820*

905-427-878-3 820

905-427-2-169 820

905-427-2-181 820

905-427-2-176 820

905-427-23-0 839 A

905-427-3-120 839 B

905-427-3-122 839 C

905-427-3-123 839 D

905-427-3-95 839 E

905-427-1-292 853 A

905-427-41-0 853 B

905-427-41-2 853 C

905-427-41-1 853 D

905-876-1-0 853 E

905-427-1-228 901 A

905-427-1-227 901 B

905-427-1-229 901 C

905-427-28-2 901 D

905-427-1-273 901 E

905-427-4-165 962

905-876-1-0 978

905-427-5-160 1004

905-876-1-0 1040

905-427-6-73 1066 A

905-876-1-0 1066 B
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905-427-6-70 1066 C

905-427-11-82 1168*

905-427-878-9 1168

905-427-9-151 1168

905-427-8-171 1168

905-427-8-130 1168

905-427-8-85 1168

905-427-8-65 1168

905-427-8-84 1168

905-427-8-134 1168

905-427-22-2 1168

905-427-53-2 1168

905-427-53-1 1168

905-427-10-155 1218*

905-427-10-174 1218

905-427-10-173 1218

905-427-10-118 1218

905-427-10-172 1218

905-427-10-171 1218

905-427-10-170 1218

905-427-10-168 1218

905-427-10-102 1240 A

905-427-10-130 1240 B

905-427-8-90 1295 A

905-427-8-91 1295 B

Svartösvängen Y2003-17204 905-878-2-0 37

905-427-11-70 45

905-427-11-17 51

905-427-11-61 57

905-427-11-18 63

905-427-11-42 69

905-427-11-13 75
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905-427-11-70 81

905-427-11-75 85

905-427-11-30 95

905-427-11-69 97

905-427-11-20 101

905-427-11-74 109

905-427-11-62 119

905-427-11-44 123

905-427-11-21 127

905-427-11-31 129

905-427-11-55 131

905-427-11-63 133

905-427-11-78 139 A

905-427-11-37 139 B

Utterö enskilda väg 2007-K35991 905-428-10-61  44 A

905-428-10-60  44 B

905-428-10-38  96

Vallbackavägen 2007-K35869 905-428-9-42  66

905-428-89-5 78

905-428-11-98 92

Väderskatavägen Y2003-18619 905-427-9-13 17

905-427-10-15  23

905-427-10-17 33

905-427-10-13 41 A

905-427-10-153 41 B

905-427-10-154 43

Öjskatavägen 2007-K39022 905-427-6-51 6 A

905-427-6-21 6 B

905-427-6-12 14 A
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905-427-6-11 14 B

905-427-6-137 22

905-427-6-138 24

905-427-6-25 32

905-427-6-44 34

905-427-6-31 54

905-427-75-9 46

*Ny väg borde bildas, eftersom det är för många fastigheter för att ge nummer + bokstav.

**Många stugor med beteckningen 905-876-1-0 (Samfällda områden), svårt att numrera. 


