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Muuttuja Kuvaus 

Vuosi Tarkasteluvuosi 

Suuralue nimi Vantaan suuraluejaon mukainen suuralue, selväkielinen nimi 

Suuralue numero Vantaan suuraluejaon mukainen suuralue, numerokoodi 

Kaupunginosa nimi Vantaan kaupunginosajaon mukainen kaupunginosa, 
selväkielinen nimi 

Kaupunginosa numero Vantaan kaupunginosajaon mukainen kaupunginosa, 
numerokoodi 

Käyttötarkoitus nimi Rakennuksen käyttötarkoitus. Rakennusluokitus 1994 
mukaiset luokat.  

Käyttötarkoitus numero Rakennuksen käyttötarkoitus numerokoodina. 
Rakennusluokitus 1994 mukaiset luokat. 

Rakennusten lukumäärä Rakennusten lukumäärä (lkm) 

Kerrosala Kerrosala (m2) 

Kerrosalatieto puuttuu, 
rakennusten lukumäärä 

Sellaisten rakennusten lukumäärä, joista kerrosalatietoa ei ole 
saatavilla 

Tilavuus Tilavuus (m3) 

Tilavuustieto puuttuu, 
rakennusten lukumäärä 

Sellaisten rakennusten lukumäärä, joista tilavuustietoa ei ole 
saatavilla 

Huoneistojen lukumäärä Asuntojen lukumäärä (lkm) 

huoneistoala Asuntojen asuinhuoneistoala (m2) 

Lkm 1h+kk Yhden huoneen asunnot, joissa keittiön tyyppi keittokomero 
tai keittotila 

Huoneala 1h+kk Huoneistoala yhden huoneen asunnoissa, joissa keittiön 
tyyppi keittokomero tai keittotila 

Lkm 1h+k Yhden huoneen asunnot, joissa keittiön tyyppi keittiö tai 
tupakeittiö 

Huoneala 1h+k Huoneistoala yhden huoneen asunnoissa, joissa keittiön 
tyyppi keittiö tai tupakeittiö 

Lkm 2h+kk Kahden huoneen asunnot, joissa keittiön tyyppi keittokomero 
tai keittotila 

Huoneala 2h+kk Huoneistoala kahden huoneen asunnoissa, joissa keittiön 
tyyppi keittokomero tai keittotila 

Lkm 2h+k Kahden huoneen asunnot, joissa keittiön tyyppi keittiö tai 
tupakeittiö 

Huoneala 2h+k Huoneistoala kahden huoneen asunnoissa, joissa keittiön 
tyyppi keittiö tai tupakeittiö 



Muuttuja Kuvaus 

Lkm 3h+k Kolmen huoneen asuntojen lukumäärä 

Huoneala 3h+k Kolmen huoneen asuntojen huoneistoala 

Lkm 4h+k Neljän huoneen asuntojen lukumäärä 

Huoneala 4h+k Neljän huoneen asuntojen huoneistoala 

Lkm 5h+k Viiden huoneen asuntojen lukumäärä 

Huoneala 5h+k Viiden huoneen asuntojen huoneistoala 

Lkm 6h+k Kuuden huoneen asuntojen lukumäärä 

Huoneala 6h+k Kuuden huoneen asuntojen huoneistoala 

Lkm tuntematon Asuntojen lukumäärä, huoneistotyyppi ei tiedossa 

Huoneala tuntematon Asuntojen huoneistoala, huoneistotyyppi ei tiedossa 

 



2016-2018: 

Muuttuja Kuvaus 

Vuosi Vuosi (1.1) 

Suuralue nimi  Vantaan suuraluejaon mukainen suuralue, selväkielinen nimi 

Suuralue numero  Vantaan suuraluejaon mukainen suuralue, numerokoodi 

Kaupunginosa nimi Vantaan kaupunginosajaon mukainen kaupunginosa, selväkielinen 
nimi 

Kaupunginosa numero Vantaan kaupunginosajaon mukainen kaupunginosa, numerokoodi 

Käyttötarkoitus nimi Rakennuksen käyttötarkoitus. Rakennusluokitus 1994 mukaiset 
luokat.  
Lisätietoja: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-
1994/koko_luokitus.html   

Käyttötarkoitus numero Rakennuksen käyttötarkoitus numerokoodina. Rakennusluokitus 
1994 mukaiset luokat. 
Lisätietoja: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-
1994/koko_luokitus.html 

Rakennusten lukumäärä Rakennusten lukumäärä (lkm) 

Kerrosala Kerrosala (m2) 

Tilavuus Tilavuus (m3) 

Asuntojen lukumäärä Asuntojen lukumäärä (lkm) 

Asuinhuoneistoala Asuntojen asuinhuoneistoala (m2) 

Lkm 1h+kk 1h+kk/kt kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 1h+kk 1h+kk/kt kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 1h+k 1h+k/tk kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 1h+k 1h+k/tk kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 2h+kk 2h+kk/kt kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 2h+kk 2h+kk/kt kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 2h+k 2h+k/tk kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 2h+k 2h+k/tk kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 3h+kk/k 3h+kk/k kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 3h+kk/k 3h+kk/k kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 4h+kk/k 4h+kk/k kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 4h+kk/k 4h+kk/k kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 5h+kk/k 5h+kk/k kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 5h+kk/k 5h+kk/k kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm 6h+kk/k 6h+kk/k kokoisten asuntojen määrä (lkm) 

Huoneala 6h+kk/k 6h+kk/k kokoisten asuntojen huoneistoala (m2) 

Lkm tuntematon Tuntemattomien huoneistotyyppien asuntojen määrä (lkm) 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html


Huoneala tuntematon Tuntemattomien huoneistotyyppien asuntojen huoneistoala (m2) 
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