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1. Ominaisuustietojen kuvaus  
Esimerkkinä vuoden 2014 aineisto  

Ominaisuustietokenttä    Kuvaus  

Numero     Nielsenin antama myymälän numero  

Nimi     Myymälän nimi  

Liikkeenharjoittaja    Liikkeenharjoittajan nimi  

Lähiosoite     Myymälän lähiosoite  

Ponro     Myymäläln postinumero  

Postitoimipaikka    Myymälän postitoimipaikka  

Kunta     Tilastokeskuksen kuntakooditus  

Kunnan_nimi    Kuntanimi  

Maakunta     Maakuntakoodi  

Maakunnan_nimi    Maakunnan nimi  

 

Ryhmä       

Kaupan ryhmän koodi ja nimi:  

1 K-ryhmä   

3 Muu yksityinen  

4 S-ryhmä  

5 Suomen Lähikauppa Oy  

7 Wihuri Oy  

8 Lidl 

 

Tukku Tukun koodi ja nimi:  

00 Muu tukku  

01 Kesko  

21 Inex  

34 Wihuri Oy Aarnio – Metro  

43 Tuko Logistics  

 

Tukun_nimi     Tukun nimi (kts. yllä)  

Kokonaismyyntipinta_ala    Myymälän kokonaismyyntipinta-ala (m²)  

Pt_myyntipinta_ala    Myymälän päivittäistavaramyyntipinta-ala (m²)  

 

Myymälätyyppi     

Myymälätyypin koodi ja nimi:  

10 Hypermarket (Citymarket, Prisma ja Minimani)  

20 Tavaratalo (myyntipinta-ala 1000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3)  

41 Supermarket, iso (myyntipinta-ala 1000 m² tai yli, päivittäista-varoiden osuus myynnistä yli 2/3)  

42 Supermarket, pieni (myyntipinta-ala 400-999 m²)  

51 Valintamyymälä, iso (myyntipinta-ala 200-399 m²)  

52 Valintamyymälä, pieni (myyntipinta-ala 100-199 m²)  



53 Pienmyymälä (myyntipinta-ala alle 100 m²)  

70 Erikoismyymälä (osa päivittäistavaravalikoimaa)  

80 Kauppahallimyymälä / Suoramyyntihalli / Tuottajatori (osa päivittäistavaravalikoimaa)  

 

Myymälätyypin_nimi   Myymälätyypin nimi (kts. yllä)  

Aukiolo      

Aukiolo_luokitus    

0 ei tietoa  

1 auki lakisääteisesti su  

2 ei auki su / auki satunnaisesti  

3 auki 24h  

 

Aloittanut      

1 jos aloittanut v. 2014 

2 muuten  

 

Lopettanut      

1 jos lopettanut v. 2014  

2 muuten  

 

Aloituspäivämäärä_2014   Myymälän aloituspäivämäärä aineiston vuonna  

KoordErTmIta   Itäkoordinaatti (lisätty SYKEssä)  

KoordErTmPohj   Pohjoiskoordinaatti (lisätty SYKEssä)  

Paivitystapa    Aineiston täydennystapa (lisätty SYKEssä)  

 
 

3. Aineistomuutoksia 
Seuraavat ominaisuustietokentät ovat poistuneet 2018 aineistosta: 

 

Aukiolo   Aukiolon koodi (kts. alla) 

 

Aukiolo_luokitus  Aukiolon koodi ja selitys: 

0 ei tietoa 

1 auki lakisääteisesti su 

2 ei auki su / auki satunnaisesti 

3 auki 24h 

 
 

4. Lisätietoja  
 
Käyttöoikeus ja vastuu rekisteritietojen käytöstä  

Tietojen käyttöoikeus (liite 1) on ympäristöhallinnolla: ympäristöministeriön, Suomen ympäristö-keskuksen, 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Aluehallintovirastojen (AVI) ympäristövastuualueiden ja 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueiden omassa toiminnassa.  Tilaaja saa 

käyttää myymälärekisterin tietoja ainoastaan oman organisaationsa tutkimuksessa, toiminnan suunnittelussa, 

toteutuksessa, valvonnassa tai muussa vastaavassa tarkoituksessa.  

 

Tilaaja sitoutuu käyttämään myymälärekisterin tietoja lain ja hyvän tavan mukaisesti sekä Nielsenin tässä 

sopimuksessa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.  Tilaaja ei saa myydä, siirtää, kopioida tai muullakaan tavalla 

luovuttaa rekisteriä tai sen osaa kolmannelle taholle.  Tilaajalla on aineiston käyttöoikeus voimassa pysyvästi.  

Mikäli Asiakas käyttää tai luovuttaa rekisterin tietoja lain tai tämän sopimuksen vastaisesti, Asiakas on 

velvollinen korvaamaan Asiakkaan toiminnan johdosta Nielsenille aiheutuneet välittömät vahingot. Asiakas 

vastaa Nielsenille aiheutuneista välillisistä vahingoista ainoastaan, mikäli Asiakas on aiheuttanut vahingon 

tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Tilaaja voi käyttää tietoja laatimissaan aineistoissa ja käyttää 

sekä julkaista aineistoja seuraavasti:  



 

Julkaisuoikeudet (painetut julkaisut, Internetpalvelut)  

Tilaaja voi julkaista karttakuvia, joissa myymälät on esitetty pistesymboleilla luokiteltuna myymälätyypin 

mukaan. Tilaaja voi julkaista karttakuvia, joissa myymälät on esitetty pistesymboleilla luokiteltuina jonkun 

ominaisuuden, kuten aloittamisajankohdan tai pinta-alan mukaan siten, että yksittäisen toimipaikan 

ominaisuustietoja ei ole tarkemmin johdettavissa.  Tilaaja voi julkaista tilastotietoja myymälöiden 

lukumääristä ja ominaisuustiedoista alueittain siten, että julkaistavista tiedoista ei ole johdettavissa yksittäisten 

toimipaikkojen ominaisuustietoja.  

 

Kaikki Ympäristöhallinnon ulkopuolelle julkaistavaksi aiotut tiedot on ennen julkaisua hyväksytettävä 

Nielsenillä.  Nielsen vastaa käytettyjen tietojen tarkistuksesta, hyväksymisestä sekä antaa julkaisuluvan 

kirjallisesti kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.  

Julkaisulupapyyntö tulee lähettää:  

 

Ensisijaisesti sähköpostilla asiakkaan yhteyspäällikölle Nielsenillä: salme.pekkala@nielsen.com tai  

sähköpostilla osoitteeseen: acn@nielsen.com   


