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Lajitietokeskus  
– sinne rekisteröityminen, havaintojen 
tallennus ja hakutoiminnot

Lajitietokeskus  
palvelee harrastajia, 
tutkijoita  
ja viranomaisia
Vuonna 2014 Britannian lajitietokeskus, 
Biological Records Centre (http://brc.ac.uk) 
juhli viisikymmenvuotista toimintaansa. 
Samana vuonna varmistui rahoitus Suo-
men Lajitietokeskuksen kolmivuotiselle ke-
hityshankkeelle vuosiksi 2015–2017 osana 
Suomen ympäristökeskuksen Envibase-
hanketta. Nyt kehitysvaihe on ohi ja Lajitie-
tokeskus on aloittanut toimintansa. Paljon 
kehitettävää on silti jäänyt vielä tulevillekin 
vuosille.
 Suomen Lajitietokeskus on virtuaalior-
ganisaatio, jonka tavoitteena on yhdistää 
suomalaiset lajitietoa tuottavat ja käyttä-
vät harrastajat, tutkijat ja viranomaiset. La-
jitietokeskuksen toimintaa koordinoi Luon-
nontieteellinen keskusmuseo Luomus, käy-
tännössä toimintaa suunnitellaan ja kehite-
tään työryhmissä, joissa on edustajia eri or-
ganisaatioista.
 Julkisuuteen Lajitietokeskuksen palve-
lut näkyvät selkeimmin verkossa portaa-
lin kautta osoitteessa https://laji.fi. Portaa-
lin lisäksi kaikki Lajitietokeskuksen palvelut 
ovat käytettävissä myös ohjelmointiraja-
pinnan kautta osoitteessa https://api.laji.fi. 
Rajapinta mahdollistaa monenlaisten rää-

tälöityjen, Lajitietokeskuksen dataa hyö-
dyntävien palvelujen toteuttamisen eri tar-
koituksiin.
 Lajitietokeskuksen keskeisiä toiminta-
muotoja ovat kansallisen lajiluettelon yllä-
pito sekä lajien esiintymistä koskevan ha-
vaintoaineiston keruu ja jakelu käyttäjille. 
Havaintojen keruuta varten Lajitietokeskus 
on kehittänyt uuden Vihko-havaintojärjes-
telmän, jonka toimintaa esitellään jäljem-
pänä.
Lajitietokeskuksen keräämä ja jakama data 
on lähtökohtaisesti avointa, eli tietoja saa 
käyttää veloituksetta sekä omiin että kau-
pallisiin tarkoituksiin. Poikkeuksena ovat 
uhanalaisten lajien esiintymistä koskevat 
havainnot sekä muut sensitiiviset havain-
not, jotka havainnoija syystä tai toisesta ha-
luaa suojata. Niiden osuus koko havainto-
aineistosta on vain muutaman prosentin 
luokkaa.

Kaikki Suomen lajit samassa  
luettelossa

Ensimmäistä kertaa kautta aikain Lajitieto-
keskus pyrkii keräämään luettelon kaikista 
Suomessa esiintyvistä eliölajeista samaan 
tietokantaan. Aikaisemmin näin kattavia 
lajiluetteloita on kerätty pääasiassa uhan-
alaisten lajien luokituksia varten, mutta toi-
minnalla ei ole ollut jatkuvuutta. Nyt laji-
luettelot on kerätty hajallaan olleista tieto-
kannoista ja Excel-taulukoista yhteen paik-
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kaan, missä tietojen ylläpito voidaan jatkos-
sa hoitaa keskitetysti. Ensimmäinen mer-
kittävä käyttö Lajitietokeskuksen lajiluet-
telolle on vuonna 2019 julkaistavan uhan-
alaisten lajien Punaisen kirjan toimitustyö, 
jonka tiedonhallinta tehdään suurelta osin 
suoraan Lajitietokeskuksen tietojärjestel-
män yhteydessä.
 Kansallisessa lajiluettelossa ylläpidetään 
tietoja lajien luokituksesta, lajien ja muiden 
taksonien valideista tieteellisistä nimistä ja 
niiden synonyymeistä, suomen- ja ruotsin-
kielisistä nimistä sekä monista biologisis-
ta ja hallinnollisista ominaisuuksista kuten 
uhanalaisuudesta, rauhoituksista, vierasla-
jistatuksesta, levinneisyydestä ja suhteista 
muihin lajeihin. Joistakin ryhmistä kuten 
linnuista ja nisäkkäistä luettelot kattavat 
kaikki maailman lajit, mutta silloinkin Suo-
messa esiintyvät lajit on erikseen merkitty 
tietokantaan.
 Tavoitteena on, että jatkossa Lajitieto-
keskus koordinoi myös lajien suomenkie-
listen nimien käyttöä. Aikaisemmin nimis-
tötyöryhmät ovat toimineet paljolti toisis-
taan välittämättä, minkä seurauksena sa-
moja suomenkielisiä nimiä on käytössä eri 
ryhmissä. Esimerkkejä ovat nimet kiitäjät 
ja kehrääjät, jotka tarkoittavat sekä lintuja 
että perhosia. Lajitietokeskuksen tietokan-
nassa on joukko havaintoja pikkukiitäjäs-
tä; osa havainnoista koskee perhosia (Dei-
lephila porcellus), osa lintuja (Apus affinis). 
Vastaavanlainen sekaannus on myös nimi 
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� Muita tunnuksia: Muiden tietojärjestel-
mien (esim. Hyönteistietokanta, Hatikka, 
Lintuvaara) käyttäjätunnuksia. Liittämäl-
lä tunnuksesi voit esimerkiksi tulevaisuu-
dessa siirtää havaintosi Vihkossa ylläpidet-
täväksi tai saada ne näkymään Laji.fi:n ha-
vaintojen haussa omina havaintoinasi. Näil-
lä tunnuksilla ei voi kirjautua sisälle Lajitie-
tokeskuksen palveluihin.
� Kavereita: Muita Laji.fi:n käyttäjiä, joiden 
kanssa voi esim. tallentaa yhteisiä havain-
toja Lajitietokeskuksen palveluun. Toisen 
käyttäjän pitää vahvistaa kaveripyyntö.
� Profiilikuva ja kuvausteksti: Linkki profiili-
kuvaan ja vapaamuotoiseen kuvaukseen it-
sestäsi.
 Vältä useiden Lajitietokeskuksen käyttä-
jätilien luomista. Liitä kaikki tiedot samaan 
käyttäjätiliin.
 Esimerkki 1: Hanna Hyttynen on Turun 
yliopiston opiskelija. Hän rekisteröityy La-
jitietokeskukseen ensin käyttämällä tun-
nistautumistapana Hakaa (jolloin hän voi 
kirjautua sisään suoraan Turun yliopiston 
käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan). 
Myöhemmin hän liittää profiilinsa Google-

suutari, joka on käytössä sekä kaloilla (Tin-
ca tinca) että kovakuoriaisilla (Monochamus 
sutor). Nämä sekaannuksia aiheuttavat ta-
paukset olisi syytä siivota tulevissa nimistö-
jen päivityksissä.
 Laji.fi-portaalissa kullakin lajilla on oma 
lajisivu, jonne on kerätty tiedot lajit nimis-
tä ja ominaisuuksista sekä kuvia ja levinnei-
syyskarttoja. Lajisivujen tietojen täydentä-
misessä riittää vielä paljon tehtävää tulevil-
lekin sukupolville. Myös harrastajien panos 
tietojen täydennyksessä on tarpeen.

Yli 28 miljoonaa  
avointa havaintoa

Lajitietokeskuksen laji.fi-portaalin kautta 
voi selailla ja hakea havaintoja eri hakukri-
teereillä. Keväällä 2018 julkisia havaintoja 

Laji.fi  
– rekisteröityminen  
ja käyttäjätilin  
hallinta
Rekisteröitymällä Laji.fi:iin voit käyttää nii-
tä Lajitietokeskuksen palveluita, jotka vaa-
tivat käyttäjätunnuksen. Rekisteröitymisen 
vaatii esimerkiksi Vihko havaintojärjestel-
mä, jonka avulla voit tallentaa havaintoja 
joko omaan havaintopäiväkirjaasi tai osana 
Vihkossa toteuttavia seurantoja. Myös laa-
dunvalvontaan osallistuminen vaatii rekis-
teröinnin. Laji.fi myös muistaa rekisteröity-
neen käyttäjän asetukset.
 Rekisteröityneellä käyttäjä on julkinen 
profiili ja käyttäjätili, johon kuuluvat aina 
käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite. Sähkö-
postiosoitetta ei koskaan näytetä julkisesti. 
Lisäksi voit liittää profiiliisi esimerkiksi
� Tunnistautumisia: Erilaisia keinoja kirjau-
tua sisään Lajitietokeskuksen palveluihin 
(esim. Google, Facebook, Laji.fi-tunnus, Ha-
ka-tunnus)

tilinsä (jolloin hän voi myös kirjautua sisään 
myös Google-tunnuksellaan ja salasanal-
laan.)
 Hanna Hyttynen on kirjannut havainto-
ja Vihkoon, Hatikkaan ja Hyönteistietokan-
taan. Vihko on Laji.fi:n järjestelmä, joten sen 
havainnot hän näkee Laji.fi:ssä automaatti-
sesti omina havaintoinaan. Hän on lisännyt 
käyttäjätiliinsä Hatikka-tunnuksen (jolloin 
hän näkee Laji.fi:ssä omat Hatikan havain-
tonsa omina havaintoinaan) ja Hyönteis-
tietokannan tunnuksen (jolloin hän näkee 
Laji.fi:ssä myös omat Hyönteistietokannan 
havaintonsa). Kun edellä mainitut järjes-
telmät suljetaan, koska Hanna on liittänyt 
profiiliinsa järjestelmien käyttäjätunnukset, 
näiden järjestelmien havainnot voidaan 
siirtää Lajitietokeskuksen Vihkon avulla yl-
läpidettäviksi.

Rekisteröityminen

Rekisteröityminen tapahtuu Laji.fi-sivun oi-
keasta ylänurkasta löytyvän “Kirjaudu / Re-
kisteröidy” -painikkeen kautta. (Kuva 1)

on käytettävissä jo yli 28 miljoonaa. Eniten 
on lintuhavaintoja, mutta myös putkilokas-
veista ja hyönteisistä on paljon havaintoja. 
Perhosista havaintoja on yli 4,5 miljoonaa. 
Pääosa Lajitietokeskuksen havainnoista on 
toistaiseksi peräisin Luomuksen ylläpitä-
mistä aineistoista. Tulevaisuudessa myös 
Suomen ympäristökeskuksen, Luonnon-
varakeskuksen, Metsähallituksen ja mui-
den lajitietoa keräävien organisaatioiden 
aineistot saadaan käyttöön laji.fi-portaalin 
kautta.
 Suomen perhostutkijain seura, Suomen 
luonnonsuojeluliitto, Suomen sieniseura, 
biologian seura vanamo ja monet muut 
luontojärjestöt ovat olleet Lajitietokeskuk-
sen kehittämisessä alusta lähtien mukana, 
ja monenlaisia yhteistyökuvioita on kehit-
teillä. Lajitietokeskus tarjoaa järjestöille ve-

rovaroin ylläpidetyt ilmaiset tietotekniikka-
palvelut lajitietojen keruuseen ja jakeluun, 
jolloin organisaatiot voivat paremmin kes-
kittyä tietosisällön tuottamiseen, ylläpi-
toon ja laadunvalvontaan.
 Lajitietokeskuksen keräämä avoin ha-
vaintoaineisto jaetaan myös edelleen kan-
sainvälisen Global Biodiversity Informati-
on Facility -organisaation (GBIF) käyttöön 
osaksi maailmanlaajuista tietokantaa, joka 
on myös avoimesti saatavilla osoitteessa 
https://www.gbif.org. Keväällä 2018 GBIF-
tietokannassa on lähes miljardi havaintoa 
eri puolilta maailmaa.

LAJI.fi Yleistä, rekisteröityminen ja käyttäjätilin hallinta
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KUVA 1. Rekisteröityminen lajitietokeskukseen tapahtuu laji.fi-etusivun oikeasta ylänurkasta.
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Tunnistautumistapoja on monia. Voit luoda 
uuden Laji.fi-tunnuksen (erillisen käyttäjä-
tunnuksen ja salasanan) tai käyttää olemas-
sa olevaa tiliäsi (esim. Google tai Facebook) 
rekisteröitymiseen. Tunnistautumistavasta 
huolimatta kaikille syntyy identtinen käyt-
täjätili Lajitietokeskukseen. Eli erillinen Laji.
fi-tunnus ei ole välttämätön: se on vaihto-
ehtoinen tapa kirjautua sisälle ja saman ar-
voinen muiden kanssa.

 

Laji.fi-tunnuksella  
rekisteröityminen
1. Valitse vasemmasta reunasta vihreä pai-
nike “Luo tunnus”.
2. Syötä sähköpostiosoitteesi, nimesi ja itse 
valitsemasi salasana (salasanan minimivaa-
timukset näet sivun oikeassa laidassa) ja 
paina painiketta “Luo”. Koko nimen käyttä-
minen on suotavaa, sillä nimi näkyy mm. 
seurantojen tulospalvelussa.
3. Luotuasi tunnuksen järjestelmä lähettää 
vahvistusviestin sähköpostiisi. Avaa säh-
köpostisi, jota käytit rekisteröitymiseen ja 
avaa vahvistussähköpostin linkki, jolloin 
Laji.fi -tunnuksesi aktivoituu. (Jos et saa 
vahvistussähköpostia, muista tarkistaa ros-
kapostilaatikkosi.)
4. Paina “Jatka eteenpäin” linkkiä, jonka tuli-
si viedä sinut sille sivulle / siihen palveluun, 
jossa aloitit rekisteröitymisen. Jos tämä ei 
toimi, siirry suoraan haluamaasi palveluun 
ja kirjaudu siellä sisälle käyttäen uutta tun-
nustasi.
Jos unohdat Laji.fi -tunnuksen salasanasi, 
voit tilata itsellesi sähköpostiisi linkin Laji.
fi -salasanan uusimiseen. Tämä tapahtuu 
osoitteessa https://login.laji.fi/auth-sour-
ces/LOCAL/forgot. Muiden tunnistautumis-
tapojen kuten Googlen salasanat uusitaan 
näiden palveluiden itsensä kautta, ei Laji.
fi:n kautta.

Muulla tunnistautumistavalla  
rekisteröityminen

1. Valitse haluamasi tunnistautumistapa ja 
kirjaudu sisään.
2. Seuraavaksi Lajitietokeskus pyytää sinua 
antamaan nimesi ja sähköpostiosoittee-
si. Tunnistautumispalvelusta saadut tiedot 
ovat esitäytettynä lomakkeella, mutta voit 
muuttaa toisen nimen ja sähköpostiosoit-
teen tarjottujen tilalle. Koko nimen käyttä-
minen on suotavaa, sillä nimi näkyy mm. 

seurantojen tulospalvelussa.
3. Syötettyäsi tiedot, järjestelmä lähet-
tää vahvistusviestin antamaasi sähköpos-
tiosoitteeseen. Avaa sähköpostisi ja avaa 
vahvistussähköpostin linkki, jolloin tunnuk-
sesi aktivoituu. (Jos et saa vahvistussähkö-
postia, muista tarkistaa roskapostilaatikko-
si.)
4. Paina “Jatka eteenpäin” linkkiä, jonka tuli-
si viedä sinut sille sivulle / siihen palveluun, 
jossa aloitit rekisteröitymisen. Jos tämä ei 
toimi, siirry suoraan haluamaasi palveluun 
ja kirjaudu siellä sisälle käyttäen uutta tun-
nustasi.

Laji.fi profiilisi päivittäminen

Voit täydentää Laji.fi profiiliasi kirjautumal-
la sisälle Laji.fi portaaliin ja valitsemalla oi-
keasta ylälaidasta Oma Nimesi -> Profiili.

            

Painamalla pientä ratasikonia voit antaa 
osoitteen profiilikuvaan ja kirjoittaa itsestä-
si lyhyen kuvaustekstin.
 Tällä sivulla myös ylläpidetään Vihko ha-
vaintopalvelua varten kavereita ja voit siir-
tyä hallinnoimaan käyttäjätiliäsi (vaatii uu-
delleen sisäänkirjautumisen).

Omien tietojen muokkaaminen  
ja lisääminen rekisteröinnin  
jälkeen

Tunnistautumisia, nimeä, salasanaa ja mui-
ta käyttäjätiliin liittyviä tietoja ylläpidetään 
Lajitietokeskuksen käyttäjähallinnassa. 
Sinne pääsee kirjautumalla suoraan sisäl-
le osoitteessa https://login.laji.fi/ tai Laji.fi 
profiilisivun Käyttäjätilini -painikkeen avul-
la:
1. Kirjaudu sisälle Laji.fi:iin
2. Valitse Oma Nimesi -> Profiili 
3. Paina Käyttäjätilini -painiketta 
4. Kirjaudu uudelleen sisälle (uusi kirjautu-
minen vaaditaan tietoturvasyistä)

Tunnistautumisen lisääminen

Rekisteröitymisen jälkeen voit liittää use-
ammankin tunnistautumistavan tiliisi. Uusi 
tunnistaminen lisätään seuraavasti:
1. Kirjaudu Lajitietokeskuksen käyttäjähal-
lintaan nykyisellä tunnuksellasi
2. Omat tietoni -sivulla klikkaa oikean ylä-
laidan painiketta “Liitä uusi tunnistautumi-
nen”.
3. Valitse haluamasi tunnistautumislähde
4. Kirjaudu sisään valitsemallasi tunnistau-

tumistavalla
Voit liittää vain yhden tunnuksen jokaista 
tunnistautumistapaa kohden. (Eli esimer-
kiksi jos sinulla on useamman yliopiston 
käyttäjätunnus, voit liittää niistä vain yhden 
Haka-tunnistautumislähteeksi ja voit liittää 
vain yhden Google-tilin.)

Muun tunnuksen lisääminen

Jos sinulla on vaikkapa Hyönteistietokanta- 
tai Hatikka-tunnus, voit liittää ne Lajitieto-
keskus -tiliisi. Uusi tunnus lisätään seuraa-
vasti
1. Kirjaudu Lajitietokeskuksen käyttäjähal-
lintaan
2. Omat tietoni -sivulla klikkaa oikean lai-
dan painiketta “Liitä muu tunnus”.
3. Valitse järjestelmä, jonka tunnuksen ha-
luat liittää
4. Syötä kysyttäessä kyseisen järjestelmän 
käyttäjänimi ja salasana, ja klikkaa "Lähetä".

Kaverin lisääminen

1. Kirjaudu Laji.fi:in.
2. Etusivun oikeasta ylälaidasta valitse Oma 
Nimesi -> Profiili.
3. Kohtaan “Hae käyttäjä” syötä kaveriksi 
haluamasi henkilön nimi tai sen osa. Valitse 
luettelosta oikea henkilö, niin pääset hänen 
profiilisivulleen.
4. Henkilön profiilisivulla klikkaa “Pyydä ka-
veriksi”. Tämä lähettää käyttäjälle. kaveri-
pyynnön, jonka hän voi käydä hyväksymäs-
sä kirjautuessaan seuraavan kerran Laji.fi:in. 
Kun käyttäjä hyväksyy kaveripyynnön, hän 
näkyy profiilisivulla kaverinasi.

Kaverin poistaminen

1. Kirjaudu Laji.fi:in.
2. Etusivun oikeasta ylälaidasta valitse Oma 
Nimesi -> Profiili.
3. Kohdan “Kaverit” alla näet luettelon kave-
reistasi. Klikkaa “Poista”, ja vastaa “OK”. kysy-
mykseen “Haluatko varmasti poistaa kave-
rin?”

Laji.fi-foorumi

Foorumille kirjaudutaan käyttäen Laji-
tietokeskus tunnusta. Siellä ylläpidetään 
kuitenkin erillistä profiilia, profiilikuvaa 
ja muuta keskusteluun liittyvää tietoa. 
Foorumilla voit käyttää nimimerkkiä. 
Anna kuitenkin Lajitietokeskus-tun-
nusta luodessasi oikea nimesi, koska 
se näytetään kirjattujen havaintojen ja 
tehtyjen laatumerkintöjen ohessa.

LAJI.fi Rekisteröityminen ja käyttäjätilin hallinta
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Lajitietokeskuksen 
Vihko-havainto- 
järjestelmä  
perhoshavaintojen 
tallentamisessa
Osana Lajitietokeskus projektia kehitet-
tiin uusi Vihko-niminen havaintojärjestel-
mä (ns. ”LajiVihko”), joka tarjoaa tekniikan 
havainto- ja seurantalomakkeiden toteut-
tamiseen. Lajitietokeskuksen laji.fi-portaa-
liin kuuluva Vihko alkaa olla valmis korvaa-
maan vanhat Luonnontieteellisen muse-
on (Luomus) ylläpitämät havaintojärjestel-
mät, jotka tulevat sulkeutumaan lähiaikoi-
na. Näistä perhosharrastajien käytössä ovat 
olleet erityisesti Matti Virtalan kehittämä 
Hyönteistietokanta, Hatikan retkilomake ja 
Hatikan Valtakunnallisen päiväperhosseu-
rannan lomake. Tulevat uudet ilmoituslo-
makkeet tullaan toteuttamaan Vihkon tek-
niikalla. Näin kaikkien lomakkeiden käyt-
tö tulee olemaan melko saman tyyppistä, 
ehkä pois lukien monimutkaisimmat seu-
rantaprojektit. Käyttäjänkään ei tarvitse 
aina aloittaa ihan alusta opettelua, uuden 
lomakkeen tullessa käyttöön, koska käyte-
tyt käyttöliittymäkomponentit ja toiminta-
logiikka pysyy pitkälti samana.
 Vihko-havaintopalvelussa on tällä het-
kellä kolme havaintojen ilmoituslomaketta, 
jotka ovat perhosharrastajille hyödyllisiä: 
Retkilomake, Päiväperhosseurantalomake 
(NAFI) ja lajien tunnistuslomake ”Mikä laji?” 
(ks tietolaatikko ja kuva 7 sivulla 27).

Miten aloitan laji.fi-portaalin  
käytön? (Kuva 2)

Lajitietokeskuksen palvelut löytyvät  
osoitteesta laji.fi löytyvän laji.fi-portaalin 
alta. Avaa ensiksi tämä osoite selaimessa-
si. Chrome ja Firefox ovat suositeltuja se-
laimia. 
 Rekisteröityminen. Jos et ole vielä luonut 
käyttäjätiliä Lajitietokeskukseen, se teh-
dään tätä kautta. Katso erillinen ohje. Jos si-
nulla on jo käyttäjätili, kirjaudu tästä sisään.
Lajit-osiossa voit selailla esim. perhosten 
Lajikortteja, jotka sisältävät valokuvia digi-
toiduista museonäytteistä ja Perhoswikin 
tekstit ovat tulossa tänne.
 Havainnot osiosta näet ilmoitetut ha-
vainnot listauksena, karttana ja kuvina. Ha-
vaintoja voi selata kirjautumatta.
 Vihko on havaintojen ilmoituspalvelu. 
Tällä hetkellä käytössä on Retkilomake mm. 
perhoshavaintojen ilmoittamiseen. Vihkon 
ilmoituslomakkeiden käyttö vaatii, että olet 
luonut käyttäjätilin ja kirjaudut sillä ensin. 
Teemojen alta löytyvät valtakunnallisen 
päiväperhosseurannan uudistunut Vihko-
havaintolomake ja tulossivut sekä uusi laji-
en tunnistuspalvelu.
 Foorumi. Lajitietokeskuksen ylläpitämä 

Laji.fi-foorumi, jossa keskustellaan mm. la-
jihavainnoista ja Lajitietokeskuksen palve-
luista.

Vihko-havaintopalvelu

Kirjauduttuasi sisään laji.fi-portaaliin, valit-
semalla etusivulta ”Vihko” pääset havain-
tojen ilmoituspalvelun etusivulle. Täältä 
pääset lisäämään, muokkaamaan, poista-
maan ja katsomaan havaintoeriäsi ja loma-
kepohjiasi. Saat myös ladattua havaintosi 
ulos Vihkosta tiedostona tätä kautta ja tule-
vaisuudessa voit tehdä tiedostolautauksen 
Vihkoon (ns. Excel-tuonti).

Vihko-havaintopalvelun oikeassa sivupal-
kissa sijaitsevat valinnat: 
Lomakkeet voit aloittaa uuden havainto-
erän tallentamisen painamalla esim. ”Ret-
kilomake”.
Omat havaintoerät (Ks. kuva 3) näyttää 
tallentamasi Vihkon havaintoerät havain-
tovuoden mukaan järjestettynä. Tulevai-
suudessa on tarkoitus, että Lajitietokeskus 
siirtää myös Hatikan ja Hyönteistietokan-
nan havainnot Vihkon havaintoeriksi, jol-
loin myös niitä pääsee muokkaamaan tätä 
kautta. Kunkin erän kohdalta löytyvät iko-

KUVA 2.  Laji.fi-portaalin etusivu.

Vihko-havaintojärjestelmä

MARKO TÄHTINEN

LAJI.fi
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nit havaintoerien hallinnointiin; vasemman 
laidan ikonit: 

A) Havaintoerää ei ole vielä julkaistu. Erä on 
tallennettu yksityisenä, joten sitä ei löydy 
tietovarastosta, joten sitä ei voi katsoa. 
B) Muokkaa havaintoerää. Huomaa, että 
kun avaat havaintoerän muokattavaksi, pi-
tää ensin klikata jotakin sen paikkaa, jotta 
havaintotaulukko aukeaa muokattavaksi. 
C) Tallenna lomakepohjaksi, anna pohjalle 
nimi ja seliteteksti ja tallenna. 
D) Näytä havaintoerä (julkaistuilla havain-
toerillä). 

Oikean laidan ikonit: 
E) Lataa havaintoerä tiedostona (.csv, .odt, 
tai .xlsx). Saat ladattua havaintoerän tiedos-
tona omalle tietokoneellesi. 
F) Poista havaintoerä. Poistaa pysyvästi 
koko havaintoerän. 
G) Ylempänä on Lataa havaintoerät –nap-
pi jolla voit ladata kaikki havaintoeräsi tie-
dostona. 

Lomakepohjat näyttää listan tallentamis-
tasi lomakepohjista. Jos kirjaat toistuvasti 
havaintoja samoilta havaintopaikoilta – ko-
tipihalta, kesämökiltä, työmatkalta –, kulle-
kin paikalle kannattaa tehdä oma lomake-
pohja, jossa on esitäytettyinä havaintoker-
rasta toiseen toistuvat tiedot kuten koor-
dinaatit, paikannimet ja henkilönimet. Voit 
avata uuden lomakkeen esitäytettynä lo-
makepohjan sisältämillä tiedoilla valitse-
malla Käytä tätä lomakepohjaa, jolloin si-
nulle aukeaa uusi lomake, johon on esitäy-
tetty lomakepohjan tiedot.
Tilasto ominaisuus on toistaiseksi toteut-
tamatta.

KUVA 3.  Vihkon omien havaintoerien listaus. 

LAJI.fi Vihko & havaintojen jättö

Työkalut osioon sijoittuu kevään aikana 
valmistuva tiedostolataus ominaisuus, jol-
la voit tallentaa havaintoeriä Vihkoon tie-
dostona.

Retkilomake on aktiiviharrastajan 
työkalu keruuretken tai pyydys-
jakson havaintojen muodostaman 
havaintoerän kirjaamiseen

Vihkon Retkilomake on lomake, jolle ha-
vainnoija voi kirjata kaikki keruutapahtu-
maan, kuten maastoretki tai pyydysjakso 
liittyvät havaintonsa kaikista eliöryhmistä 
sekä Suomesta että ulkomailta. Toki kan-
nattaa kirjata kaikki yhden eliöryhmän ha-
vainnot peräkkäin ja siirtyä tämän jälkeen 
seuraavaan. Retkilomakkeen löydät laji.
fi-portaalin yläpalkista valitsemalla ensin 
”Vihko” ja lomakkeiden alta klikkaamalla 
Retkilomake, jolloin aukeaa tyhjä lomake. 
Toinen tapa on mennä ”Lomakepohjat” osi-
oon, josta voit avata lomakkeen käyttäen 
luomaasi lomakepohjaa. Lomakepohja luo-
daan tällä hetkellä kopioimalla tallennettu 
havaintoerä lomakepohjaksi ”Omat havain-
toerät” luettelosta.
 Hyönteistietokannan ilmoituslomakkee-
seen tottuneelle Retkilomake saattaa tun-
tua ensi alkuun hankalalta käyttää, koska se 
perustuu hieman monimutkaisempaan do-
kumenttirakenteeseen.

Tietoja kirjataan kolmella tasolla (kuva 4):
1.  Havaintolomake, perustiedot (doku-

mentti). – Tähän kirjataan koko loma-
ketta, ja kaikkia sen havaintoja koske-
vat yleiset perustiedot havainnoijista, 
salauksesta ja havaintoajasta. Aika-ken-
tän tiedot voi antaa tarkemmin muilla 

tasoilla (paikka ja havainto).
2.  Paikka. Yhdellä Retkilomakkeella voi 

ilmoittaa havaintoja useammalta pai-
kalta. Paikkaan kirjataan paikan yleiset 
tiedot. 

3.  Havainto. Kultakin paikalta ilmoitetaan 
yhdellä lomakkeella havaintolista lisää-
mällä lajirivejä. Yksi havaintorivi kerral-
laan on muokkaustilassa, muut syöte-
tyt havainnot näkyvät taulukossa. 

Vihkon retkilomake sisältää joitakin Hyön-
teistietokannasta puuttuvia ominaisuuksia, 
joista on ehkä syytä muistuttaa. Voit ilmoit-
taa Vihkossa nollahavaintoja, ulkomaan ha-
vaintoja, muitakin taksoneja kuin vain la-
jeja (esim. suku tai alalaji), voit liittää kuvia 
havaintopaikasta ja havaitusta lajista ja ns. 
sensitiiviset lajit salataan automaattisesti. 
 Lomakkeen ominaisuudet kehittyvät vie-
lä ja ohjetta päivitetään säännöllisesti vas-
taamaan lomakkeen toiminnallisuutta. Lo-
makkeen ohjeen saa auki sen yläosan lin-
kistä A).

1. Havaintolomakkeen  
perustiedot

B) Havainnoijat
Oma nimesi tulee automaattisesti ensim-
mäiseksi havainnoijaksi.
Voit lisätä muita havainnoijia painamal-
la +painiketta. Lomake tunnistaa profiiliisi 
liitettyjen kavereiden nimet (ks. profiilissa 
oleva ohje), mutta voi kirjoittaa myös mui-
den havainnoijien nimet.
Voit antaa kavereille  oikeuden muokata 
lomaketta valitsemalla: Muokkausoikeus: 
”Kyllä”.
C) Nimien julkisuus
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lennetaan sillä tarkkuudella kuin ne 
on annettu. SPS suosittaa, että havain-
not ilmoitetaan tarkasti, mutta tarvit-
taessa karkeistetaan 10×10 km2 ruu-
tuun valitsemalla ”Ei” valintaan: Ha-
vainnon tarkat paikkatiedot ovat julkisia. 
 Sensitiivisten lajien tiedot karkeistetaan 
automaattisesti. Sensitiiviset havainnot ir-
rotetaan alkuperäisestä havaintoerästä ja 
ne näkyvät viiveellä julkisesti. Tarkka tieto 
on kuitenkin viranomaisten käytettävissä. 
Tarkempaa tietoa ja sensitiivisten lajien lis-
ta löytyy laji.fi-portaalin etusivun alapalkis-
ta kohdasta: Sensitiivinen lajitieto. 

E) Havaintojen ajankohta 
Ajankohta retkikertomustapahtumalle tai 
pyydysjaksolle voi olla yksi päivä, jolloin 
riittää alkupäivän antaminen, tai pidem-
pi jakso jolloin annetaan alku- ja loppupäi-
vä. Voit myös antaa havaintopaikalle tai yk-
sittäiselle havainnolle myöhemmässä vai-
heessa tarkemman ajankohdan. Myös kel-
lonajan pystyy antamaan sekä alku että 
loppuaikaan halutessaan.
F) Avainsanat (tägit): 
Voit antaa nimen projektille, jotta pystyt 
hakemaan siihen liittyvät havaintoerät hel-
posti yhdellä avainsanalla, ja saat tilaston 

Vihko & havaintojen jättö LAJI.fi

KUVA 4.  Retkilomake soveltuu perhoshavaintojen ilmoittamiseen maastoretkeltä tai pyydysjaksolta.

Oletusarvoisesti lomakkeen havainnoijien 
nimet liitetään havaintoon ja tulevat julki-
sesti näkyviin Laji.fi-portaalin kautta.
 Voit estää tämän piilottamalla tiedot va-
litsemalla, Havainnoijien nimet ovat julkisia: 
”Ei”.
 ! Huomaathan, että piilotetutkin nimet 
ovat kuitenkin viranomaisten käytettävissä. 
Tämä parantaa tiedon käyttökelpoisuutta 
mm. havaintojen luotettavuuden arvioimi-
sen tukena.
D) Havaintojen tarkan paikkatiedon jul-
kisuus
Oletusarvoisesti havaintotiedot tal-
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Yhden yön keräilyjakso kirjataan sisään 
vain aloitusillan päivämäärällä. Vaihto-
ehtoisesti voi kirjata alku- ja loppupäivä-
määrän sekä tarkat kellonajat.
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Havainnot-osiosta esim. havaintokarttana, 
listana havaituista lajeista, lajimäärästä yk-
silömäärästä jne.

2. Paikka 

Keruuretkeen voi liittyä yksi tai useampi 
paikka, jolta havaintoja kirjataan. Voi olla 
helpompaa aluksi käyttää vain yhtä paik-
kaa kullakin lomakkeella. Havainto kirja-
taan aina yhden paikan alle. Saman lajin voi 
kuitenkin tarvittaessa ilmoittaa useampaan 
paikkaan. Voit tallentaa paikan tiedot uu-
delleen käytettäväksi Omaan paikkaan va-
litsemalla: ”Tallenna omana paikkana” tai 
voit kopioida lomakkeen lomakepohjaksi 
Omien havaintoerin luettelosta. Erona lo-
makepohjaan samaa ”Omaa paikkaa” voi 
käyttää lähes kaikilla Vihkon lomakkeilla. 
Lomakepohjasta poiketen Oma paikka si-
sältää vain yleisen paikkatiedon, ei esimer-
kiksi havainnoijia. Se on siis tiedoiltaan sup-
peampi, mutta yleiskäyttöisempi.

Rajaa havaintoalue kartalta 

Voit piirtää kartalle retkeilypaikan ympy-
ränä, suorakulmiona, monikulmiona, reitti-
viivana tai yksittäisenä pisteenä. Vaihtoeh-
toisesti voit rajata alueen syöttämällä joko 
WGS84-koordinaatit tai yhtenäiskoordinaa-
tit (YKJ 10 km2 -ruutu tai tarkempi) XY-na-
pin avulla.
 Huomaa, että vaikka valitset alueeksi laa-
jan rajauksen, jokaiselle yksittäiselle ha-
vainnolle voit lisäksi tallentaa tarkemman 

pistemäisen sijainnin ”Valitse sijainti” –iko-
nilla havaintorivin oikeassa reunassa. 

Havaintoalueen ilmoittamiseen 
käytettävät karttatyökalut 

Piirrä linja. Voit piirtää reitin, jota olet kulke-
nut tehdessäsi havaintoja. Klikkaa ensin hii-
ren vasemmalla napilla aloitus piste ja lisää 
pisteitä hiirellä klikkaamalla reitin suunnan 
kulmapisteisiin. Lopeta piirtäminen klik-
kaamalla uudestaan viimeisintä reittipis-
tettä tai paina ylhäältä ”lopeta”. Voit pois-
taa edellisen pisteen valitsemalla ylhäältä 
”poista viimeinen piste”.
Piirrä monikulmio. Klikkaa ensin kartalle 
piste ja lisää pisteitä monikulmion kulma-
pisteisiin, lopuksi paina ensimmäistä pis-
tettä. Älä leikkaa monikulmiota piirtäessäsi.
Piirrä suorakulmio. Valitse työkalu ja paina 
hiiren vasenta nappia yhden kulmapisteen 
kohdalla ja vedä hiirellä suorakulmiota kar-
talla, kunnes se on valmis, jolloin hiiren na-
pin voi vapauttaa.
Piirrä ympyrä. Valitse työkalu ja paina hii-
ren vasenta nappia samalla vetäen ympy-
rän kaarta kunnes ympyrä on valmis, jolloin 
hiiren napin voi vapauttaa.
Lisää nasta. Lisää tarkan sijaintipisteen 
”nastan” kartalle.
Lisää kuvio koordinaattien perusteella. Voit 
antaa 10 km2 -YKJ-ruudun tai tarkemman 
YKJ-koordinaatin. Vaihtoehtoisesti voit an-
taa koordinaatit WGS84-desimaalimuodos-
sa.
Tyhjennä kartta. Poistaa kaikki piirtämäsi 

kuviot kartalta.
Poista kuvio. Poista valitsemasi kuvio kar-
talta. Valitse työkalu valikosta, jonka jäl-
keen vie kursori kartalle haluamasi reitin 
osan päälle ja klikkaa.
Käännä viivan suunta. Voit kääntää reitin 
kulkusuuntanuolet. Valitse työkalu, jonka 
jälkeen vie kursori haluamasi reitin osan 
päälle ja klikkaa.
Avaa kartta koko ruudun tilassa.
Vasemmasta yläkulmasta löytyy taustakar-
tan valinnan ikoni. Voit valita erilaisia Suo-
men taustakarttoja, joille saa lisäksi valit-
tua esim. YKJ-ruudut ja niiden selitteet sekä 
eliömaakuntien rajat. Ulkomaiden havain-
noille kannattaa käyttää maailman karttaa.
Paikanna sijaintisi. Paikantaa nykyisen si-
jaintisi käyttämäsi laitteen paikannusjärjes-
telmän avulla.
Lähentää eli ”zoomaa” karttaan.
Loitontaa karttaa. 

Paikkaan ilmoitettavat  
muut tietokentät

Kirjaa havaintopaikan nimi. Suomalaisil-
le havainnoille eliömaakunta ja kunta hae-
taan ja tallennetaan automaattisesti, mutta 
voit poistaa ylimääräiset paikannimet tar-
vittaessa.
Jos syötät kartalle useamman kuvion tai 
teet muutoksia niihin, paina Hae paikkatie-
dot, jotta alueisiin liittyvät paikannimet päi-
vittyvät.
Ulkomaille sijoittuville kartan kuvioille hae-
taan vastaavasti maa, hallinnollinen maa-
kunta ja kunta. Voit muuttaa näitä tarvitta-
essa.
Paikannimet-kenttään voit antaa kuntaa 
tarkemman nimen, esim. kylän tms.
Kirjaa vapaamuotoinen lyhyt kuvaus pai-
kastasi.  (Esim. ”Metsätien pohjoispuolella, 
Soratien risteyksestä länteen”)
Liitä halutessasi valokuva paikasta.
Ratas-ikonin takaa saat lisää paikkaan liit-
tyviä kenttiä lomakkeelle, selain muistaa 
nämä valinnat.
Biotooppi, tähän voit valita yhden tai use-
amman valmiiksi määritellyn biotooppi- eli 
elinympäristötyyppiä parhaiten kuvaavan 
luokan
Biotoopin kuvaus, voit vapaasti kuvata tar-
kemmin biotooppia
Sää, voit antaa säätietoja kuten lämpötila, 
pilvisyys, tuuli
Lisätiedot, havainnointitapahtumaan tai 
paikkaan liittyvää tarkempaa tietoa
Keruumenetelmä, valitse yksi keruumene-
telmä kuvaamaan menetelmää, jolla ha-
vainto on tehty (esim. valo, valopyydys, 
syötti, syöttipyydys, haavi). Huom. voit va-
lita vain yhden menetelmän. Jos ilmoitat 
sekä valo- että syöttipyydysten havainto-
ja ne on kätevintä ilmoittaa eri paikkaan. 
Voit kuitenkin ilmoittaa keruumenetelmän 
myös Havainnot- kohdassa kullekin havain-� KUVA 6 . Lajitietokeskuksen havaintoalueen ilmoittamiseen käytettävät karttatyökalut.
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Lajien  
tunnistuspalvelu  
Laji.fi-portaaliin on hiljattain avattu lajien tunnistusteemasivus-
to. Portaaliin kirjautuneet käyttäjät voivat lähettää valokuviaan 
määritettäväksi kahdella tavalla; joko nimenomaan tätä tarkoi-
tusta varten kehitellyllä ”Mikä laji?” –lomakkeella tai Retkilomak-
keella jättämällä havainnon määritys lajia korkeammalle tasolle, 
esim. sukutasolle tai merkitsemällä havainto epävarmaksi sekä 
liittämällä havaintoon valokuva tunnistusta varten. 
 Mikä laji? –lomake on pyritty tekemään mahdollisimman help-
pokäyttöiseksi. Lomakkeella riittää, että valitsee lajiryhmän, jo-
hon olettaa havainnon kuuluvan, antaa havaintopäivämäärän, 
klikkaa havaintopaikan kartalle ja tallentaa havainnon. Lisäksi 
voi antaa arvelemansa lajinimen ja lisätietoja havainnosta. 
 Suomesta ilmoitetut määritystä vailla olevat ja epävarmoiksi 
merkityt kuvalliset havainnot tulevat näkyviin laji.fi-portaalin la-
jien tunnistuspalvelussa. Kokeneemmat harrastajat voivat mää-
rittää siellä havaintoja valokuvista. Palvelussa kannattaa rajata 
lajiryhmä esim. ”perhoset” tai ”suurperhoset”, jonka tunnistamat-
tomia havaintoja haluaa selata ja määrittää. Palvelu on ollut jo 
Sieniatlas-projektin aktiivisessa käytössä. Palvelu voisi korvata 
osittain muita määrityskanavia, sillä siinä on se huomattava etu, 
että määritykset liittyvät aina Lajitietokeskukseen tallennettuihin 
havaintoihin ja sellaisena säilyvät ”ikuisesti” ja ovat yhdessä pai-
kassa kaikkien hyödynnettävissä havaintoaineistona, johon mm. 
lajien levinneisyyskartat pohjautuvat. 

� KUVA 7 . Lajitietokeskuksen Lajien tunnistuspalvelun 
"Mikä laji?" -lomake.

Vihko & havaintojen jättö LAJI.fi

nolle erikseen.
Keruumenetelmän lisätiedot, voit kuvata 
tarkemmin esim. pyydystyyppiä tai käytet-
ty syöttiä ym. keruumenetelmää täsmentä-
vää tietoa
Pyydysten lukumäärä, tällä paikalla käytet-
tyjen pyydysten lukumäärä
Havaintopäivien lukumäärä, miten monena 
päivänä aktiivihavainnointia on tehty (vält-
tämättä ei jokaisena ilmoitetun havainto-
jakson päivänä)
Havainnointiminuutit, voit ilmoittaa tarkan 
havainnointiin käytetyn ajan
Kattavasti kirjattu taksoni, jos kaikki yksi-
löt on määritetty sekä mahdollisesti yk-
silömäärät laskettu joistakin ”virallisista” 
eliöryhmistä (taksoni), voit ilmoittaa eliö-
ryhmät sekä kattavuudet. Tässä eliöryhmä 
tarkoittaa Lajitietokeskuksen taksonomias-
sa määriteltyä taksonomista ryhmää esim. 
perhoset, päiväperhoset, mutta ei ns. epä-
virallisia muotoryhmiä kuten suurperhoset, 
pikkuperhoset.
 Paikkatieto on oltava nimenomaan 
kartalla – piirrettynä tai annettuina 
koordinaatteina; koordinaatin kirjaami-
nen lisätiedoksi ei riitä!

Tallenna toistuvasti käyttämäsi 
paikka omaksi paikaksi

Voit tallentaa Retkilomakkeen paikan 

omaksi paikaksi Tallenna omana paikkana   
-napilla.
 Tallennetun oman paikan voit ottaa käyt-
töön mm. Retkilomakkeelle valitsemalla 
Käytä omaa paikkaa heti lomakkeen ava-
tessasi ensimmäiseksi paikaksi.
Kun lisäät seuraavia paikkoja Käytä omaa 
paikkaa -nappi on lomakkeen alaosassa.
Omat paikat ovat käytettävissä myös muilla 
lomakkeilla Retkilomakkeen lisäksi.

3. Havaintojen  
kirjaaminen

Syötä Retkilomakkeella havainnot-osioon 
lajihavainnot omille riveilleen. Havainto-
jen syöttäminen kannattaa aloittaa valitse-
malla lajiryhmä Nimi-kentän vasemman lai-
dan ikonilla. Havainnolle voi antaa ajan ja 
paikan tarkemmin, kuin mitä paikan tai lo-
makkeen tiedoissa on annettu, jolloin näitä 
tarkkoja tietoja käytetään tälle havainnolle. 
Yhteen paikkaankin voi lisätä useamman 
havaintorivin samalle lajille, jos haluaa mer-
kitä näille tarkan havaintopisteen, eri ke-
hitysasteita ym. tarkentavaa tietoa, joka ei 
koske kaikkia yksilöitä. Osa tietokentistä ei 
ole oletusarvoisesti valittuna käyttöön, käy 
lisäämässä tarvitsemasi kentät havaintori-
vin oikean laidan ratasikonista aukeavasta 
valinnasta ”Valitse lisää kenttiä”.

Havaintorivin perhosille  
käytettävät tietokentät

Havaintojen kirjaaminen kannattaa aloittaa 
valitsemalla lajiryhmä Nimi-kentän vasem-
man laidan ikonilla. Valitse ”Hyönteiset ja 
hämähäkkieläimet” ja valitse sen alta per-
hoset tai mene vielä tarkempaan rajauk-
seen ”Näytä alaryhmät”, josta löytyy esim. 
suurperhoset. Tällöin ehdotetut lajinimet 
tulevat vain ko. lajiryhmästä ja syöttövirhei-
den mahdollisuus pienenee.
Vakiokenttiä havainnoille lomakkeessa 
ovat taksonin nimi (nimi-kenttä), määrä, li-
sätiedot, määrityksen varmuus ja havainto-
tapa.
Lisäkenttiä voit lisätä ratasikonin kautta. 
Tämä valikoima muuttuu palvelun kehit-
tyessä. Vihko muistaa valintasi lajiryh-
mäkohtaisesti.
Nimi-kenttään voit kirjoittaa yleiskielisen 
tai tieteellisen nimen. Jos nimeä ei löydy 
Lajitietokeskuksen taksonomisesta tieto-
kannasta, sen voi kuitenkin tallentaa, vaik-
ka se näytetään ”tuntemattomana nimenä”. 
Nimi voi olla mikä tahansa taksoni, kuten 
laji, suku tai alalaji.
Määrä-kenttään voit ilmoittaa vapaasti ha-
luamallasi tavalla havaittujen yksilöiden 
määrän. Ilmoittamista kokonaislukuna suo-
sitellaan. 
Valokuvia havainnostasi voit lisätä kamera-
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ikonin avulla.
Tarkan sijainnin voit lisätä ”aseta sijainti”-
ikonin kautta. Havainnot ovat sitä arvok-
kaampia, mitä tarkempi paikka niistä on 
kirjattu, mutta älä  kuitenkaan kirjaa  piste-
mäistä sijaintia havainnoille, joiden sijaintia 
et tiedä tarkasti.
Koiraiden lukumäärä ja Naaraiden lukumää-
rä ilmoita määrät kokonaislukuina
Biotooppi, Biotoopin kuvaus. Voit ilmoittaa 
havaintoon liittyvän lajin habitaatin.
Keruumenetelmä, valitse yksi keruumene-
telmä kuvaamaan menetelmää, jolla ha-
vainto on tehty, jos et ole antanut sitä pai-
kan tiedoissa.
Säilöntätapa, esim. neulattu.
Luonnonvaraisuus, koskeeko havainto luon-
nonvaraista eliötä vai, onko se mahdollises-
ti ihmistoiminnan perua eli importti.
Elinvaihe, ilmoita kehitysaste, kuten aikui-
nen, toukka, kotelo jne.
Isäntälaji, ilmoita esim. toukan ravintokasvi 
tai parasitoidin (loishyönteisen) isäntä. 
Lisää havainto tai kopioi havainto
Uuden havaintorivin voi lisätä Lisää havain-
to -napista.
Kopioi havainto -nappi lisää uuden saman-
laisen havainnon, josta taksonin nimi ja yk-
silömäärät kuitenkin tyhjennetään.

Lisää paikka

Jos haluat sijoittaa kartalle uuden havain-
topaikan ja liittää siihen uusia havaintoja, 
painamalla ”Lisää paikka” -painiketta, saat 
perustettua uuden paikan puhtaalle kart-
tapohjalle.

Uusi paikka saa numeron 2. Paikka numero 
1 säilyy tallennettuine tietoineen oman va-
likkonsa alla.
Voit myös käyttää aiemmin tallentamaasi 
paikka valitsemalla Käytä omaa paikkaa.

Havaintoerän tallentaminen

Järjestelmä tallentaa automaattisesti teke-
mäsi kirjaukset selaimesi muistiin, joten se-
laimen kaatuminen tms. häiriö ei kadota 
kirjattuja havaintoja. Tallentamattomat ha-
vainnot löytyvät Vihkon etusivulta punai-
sella ikonilla merkittynä.
Palvelun alalaidassa on tallentamiseen liit-
tyen kolme vaihtoehtoa:  ”Tallenna julki-
sena (CC-BY)”, ”Tallenna julkaisematta” ja 
”Poistu tallentamatta”.
”Tallenna julkisena” -valinnan avulla voit 
julkaista havaintosi Laji.fi-portaalin kautta 
avoimena datana. Avoin tieto on muiden 
käytettävissä Creative Common 4.0 Nimeä 
-lisenssin käyttöehtoja noudattaen.
”Tallenna julkaisematta” tallentaa lomak-
keelle tekemäsi tiedon pysyvästi mutta 
vain omaa käyttöäsi varten. Nämä tiedot 
voit kuitenkin julkaista milloin tahansa niin 
päätät palaamalla lomakkeeseen ja valitse-
malla ”Tallenna julkisena”-painike.
”Poistu tallentamatta” poistaa lomakkeen ja 
kaikki kirjaamasi havainnot.

Lomakepohjat ja omat paikat

Jos haluat myöhemmin korjata tai täyden-
tää tallentamasi lomakkeen tietoja, valitse 
Vihko / Omat havaintoeräni. Saat tallenta-

mistasi havaintoeristä luettelon, jossa kun-
kin erän kohdalla on valinnat Näytä havain-
toerä, Siirry muokkaussivulle ja Poista.
Huomaa, että omien havaintoerien luette-
lossa näkyvät vain ne erät, jotka täyttävät 
määrittelemäsi hakuehdot. Havaintoerät 
ryhmitellään havaintovuoden mukaan. 
 Jos ja kun kirjaat toistuvasti havainto-
ja samoilta havaintopaikoilta – kotipihalta, 
kesämökiltä, työmatkalta –, kullekin pai-
kalle voi tehdä oman lomakepohjan, jossa 
on esitäytettyinä havaintokerrasta toiseen 
toistuvat tiedot kuten koordinaatit, paikan-
nimet ja henkilönimet. 
 Voit kopioida havaintoerän lomakepoh-
jaksi Omat havaintoeräni / Kopioi lomake-
pohjaksi, anna pohjalle nimi ja seliteteksti 
ja tallenna. Lomakepohjat näkyvät Vihko / 
lomakepohjat osiossa. Saat näytölle tallen-
tamiesi lomakepohjien luettelon, josta voit 
avata haluamasi esitäytetyn lomakkeen uu-
den havaintoerän luonnin pohjaksi valit-
semalla Käytä tätä lomakepohjaa. Lomake-
pohjien käyttö nopeuttaa tietojen tallen-
nusta olennaisesti.
 Voit myös tallentaa vakiopaikan Omaksi 
paikaksi, jota voit käyttää ilmoittaessasi ha-
vaintoja tältä paikalta. Erona lomakepoh-
jaan samaa Omaa paikkaa voi käyttää lähes 
kaikilla Vihkon lomakkeilla. Lomakepohjas-
ta poiketen Oma paikka sisältää vain ylei-
sen paikkatiedon, ei esimerkiksi havainnoi-
jia. Se on siis tiedoiltaan suppeampi, mut-
ta yleiskäyttöisempi. Voit tallentaa uuden 
oman paikan Vihkon lomakkeelta Tallenna 
omana paikkana -napilla.

Vihkon tulevia ominaisuuksia  

Vihkon Retkilomakkeen kehitys jatkuu edelleen, vaikka 
perusominaisuudet alkavat olla valmiina. Yksityiskoh-
tien viilailua tullaan tekemään mm. perhosten kasva-
tustietojen ilmoittamiseen ja uuden pikasyötön toi-

mintaan perhosten lajiryhmällä. Kokonaan uutena ominaisuu-
tena on toivottu etikettien tulostusta, tämäkin on tarkoitus to-
teuttaa tulevaisuudessa. Erillistä mobiilisovellusta havaintojen 
tallentamiseen ei ole tällä hetkellä kehitteillä Lajitietokeskuksen 
toimesta, mutta tämä saattaa toteutua jossakin muodossa mui-
den tahojen toimesta. 
 Lomakepohjiin pystyy tällä hetkellä tallettamaan lomakkeen 
perustiedot ja paikkoihin liittyvän tiedon. Jatkossa tullaan lisää-
mään mahdollisuus ottaa myös havaintotiedot mukaan. Täl-
löin lomakepohjaan voisi tuoda pohjaksi oman lajilistan, johon 
tarvitsi minimissään lisätä vain yksilömäärät havaittujen lajien 
kohdalle. Lomakepohja muistaisi myös käytetyt tietokentät ja 
niille annetut arvot, pois lukien havaintoerittäin vaihtuvat päi-
vämäärä- ja yksilömäärätiedot.

 Tiedostolatauksena tapahtuvan massatallennuksen kehitys 
on edennyt niin pitkälle, että ensimmäinen versio saatetaan 
saada käyttöön kevään aikana. Jos tiedosto on virheetön, siitä 
voidaan muodostaa yksi tai useampi Vihko-havaintoerä, jotka 
tallennetaan. Tallennetut erät ovat tämän jälkeen normaalis-
ti muokattavissa Vihkon kautta. Tämän ominaisuuden on tar-
koitus korvata Hyönteistietokannan csv-havaintotiedoston 
lähetysominaisuus. Tiedoston formaatti poikkeaa hieman, tie-
tokenttiä on enemmän käytössä, ja tietomalli vastaa aina lo-
makkeilla käytettyä, kuten Retkilomaketta. Havainnoista syn-
tyy isompia havaintoeriä, jos samoilla löytötiedoilla ilmoitetaan 
useampia lajeja. Jos lähetettävä tiedosto sisältää tuntematto-
mia kenttien arvoja käyttäjältä kysytään, mihin 
Lajitietokeskuksen tietomallin arvoon ne linkitetään. Kun tämä 
ominaisuus on valmis, siitä julkaistaan tarkemmat ohjeet Laji-
tietokeskuksen portaalissa Vihko-palvelun alla sekä SPS:n net-
tisivuilla.
 

Vihko & havaintojen jättö



29  Baptria 1/2018

Melko tarkalleen vuosikymmen sitten 
(2008) päiväperhosseurannan havainto-
ja alettiin kerätä jo havaintokauden aikana 
Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatik-
ka-järjestelmän kautta. Nyt Hatikan aika on 
ohi: tervetuloa Lajitietokeskuksen Vihkoon!

Rekisteröidy ja/tai kirjaudu sisään omaan 
Vihko-havaintopäiväkirjaasi osoitteessa laji.
fi. Jos olet aiemmin käyttänyt Hatikkaa, saat 
linkitettyä sen kautta tallentamasi päivä-
perhosseurannan havaintoerät omien käyt-
täjätietojen hallinnan kautta. Laji.fi-portaa-
liin sisään kirjautuneena valitse Oma nime-
si oikeassa yläkulmassa > Profiili > Käyttä-
jätilini > (Uusi kirjautuminen vaaditaan) >  
Liitä muu tunnus > Liitä tunnus linkittääksesi 
aikaisempi Hatikka-tunnuksesi. Tämän teh-
tyäsi pystyt pienen, noin vuorokauden pi-
tuisen viiveen jälkeen selailemaan tunnuk-
sellasi tallennettuja NAFI-havaintoja Laji.fi-
havaintohaun ”Omat havainnot” -haussa.

Jotta havaintoeräsi tulee mukaan päiväper-
hosseurannan tilastoihin, tiedot on täytet-
tävä nimenomaan päiväperhosseuran-
talomakkeelle. Lomake löytyy yläreunan 
valikosta Teemat > Päiväperhosseuranta 
> Ilmoita. Lomakkeella on valmiit syöttö-
kentät paikka-, aika- ja havainnoijatiedoil-
le sekä lajiluettelo, johon voit merkitä ha-

Päiväperhoshavaintojen kirjaaminen seurantaan  
Vihkon tallennuslomakkeen kautta
MARKO TÄHTINEN & KIMMO SAARINEN (kimmo.saarinen@allergia.fi) 

vaitsemiesi lajien yksilömäärät. Jokaisella 
lomakkeella on oltava kirjattuina vähintään 
seuraavat tiedot: 

1)  Havaintoalueen sijainti yhtenäiskoor-
dinaatistossa vähintään neliöpeninkul-
man tarkkuudella (3+3 numeroa, esim. 
682:332). Tarkempaakin  
ruuturajausta voi käyttää.  
Vihkossa on myös monipuoliset piirto-
työkalut havaintoalueen muunlaiseen 
rajaamiseen. YKJ-ruudun sijaan voit 
piirtää polygonin, neliön, pisteen tai 
laskentareitin, joka parhaiten kuvaa ha-
vainnointialuetta. 

2)  Havaintojakson alkupäiväys ja 
  tarvittaessa loppupäiväys muodossa  

PP.KK.VVVV 
3)  Havaintopäivien määrä kokonaisluku-

na sille varattuun kenttään. 
4)  Havainnoijat muodossa Etunimi 
  Sukunimi (esim. Maija Virtanen), 
  kukin omalle rivilleen. 

Perhoshavainnot kirjataan lomakkeen ala-
osaan, kunkin lajin tiedot omalle rivilleen. 
Määrä-kenttään kirjoitetaan havaittua yk-
silömäärää vastaava kokonaisluku. Lisätie-
dot-kenttään voit kirjoittaa tarkempia tie-
toja havainnoista, esimerkiksi sukupuolten 
määrän tai havainnointitavan. Joihinkin 

harvinaisiin lajeihin liitetyn varoituksen on 
tarkoitus varmistaa, että havainto todella 
koskee kyseistä lajia; maininta lisätiedoissa 
on yleensä paikallaan.

+ Lisää havainto -napilla voit lisätä muita-
kin perhoslajeja havaintoriveiksi. Nämä ei-
vät näy päiväperhosseurannan tulossivul-
la, mutta Laji.fi-portaalin Havainnot-osios-
sa kyllä.
 Muita paikka-, sää-, kuvaus-, biotooppi- 
ym. tietoja voit kirjata samalle havaintolo-
makkeelle tarpeen mukaan. Myös kuvia ha-
vaintopaikasta voi liittää lomakkeelle. 

Tallennus

Lomakkeen tallentamiseen on kaksi vaih-
toehtoa. Käytä Tallenna julkaisematta vain 
kun haluat tallentaa tilapäisen luonnoksen 
lomakkeesta omaan käyttöön. Valmiin ha-
vaintoerän voit tehdä valikon Tallenna jul-
kisena -toiminnolla. Tallennuksen jälkeen 
kestää muutaman minuutin, ennen kuin lo-
makkeen tiedot näkyvät päiväperhosseu-
rannan tilastoissa. 

Jos haluat myöhemmin korjata tai täyden-
tää tallentamasi lomakkeen tietoja, valit-
se Teemat / Päiväperhosseuranta / Omat  
havaintoeräni. 

Sensitiivisten lajien näkyminen  
tulossivulla

Vihkon kautta tallennetut tiedot näkyvät 
seurannan tulossivuilla muutamassa mi-
nuutissa. Jos ne sieltä puuttuvat, syynä voi-
vat olla ns. sensitiiviset lajit. Näiden päivä-
perhosten havainnot karkeistetaan auto-
maattisesti. Joukossa on lähinnä rauhoitet-
tuja lajeja, mutta myös idänhäränsilmä. 

Seurannasta vastaavat opastavat mielel-
lään ongelmatilanteissa.

Erityisohjeita valtakunnalliseen päiväperhosseurantaan osallistuville LAJI.fi

4

1

3

2

�  Vähimmäisvaatimukset havaintolomak-
keelle täydennettävistä tiedoista (numerointi  
vastaa luettelonumerointia tekstissä).
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TAPANI LAHTI, MARKO TÄHTINEN

Näin haet havaintoja  
laji.fi-portaalista 
Julkisten havaintojen haku laji.fi-portaalista 
on helppoa. Valitse portaalin ylälaidan vali-
kosta kohta ”Havainnot”. Saat näytölle kar-
tan, jossa on kaikki tietovaraston havainnot 
ryhmiteltynä astekoordinaatiston ruutui-
hin. Jos olet kiinnostunut ainoastaan Suo-
men havainnoista, valitse ylhäältä vasem-
malta ”Suomen havainnot”. Sen kautta 
pääset näytölle, jossa näet havainnot Suo-
men kartalla ryhmiteltyinä 10 km ×10 km:n 
YKJ-ruutuihin sekä tilastotietoja yleisim-
mistä lajeista. (Kuva 7)
 Tästä kaikki Suomen havainnot kattavas-
ta näytöstä voit rajata itsellesi kiinnostavan 
osajoukon oikean reunan rajaustyökaluilla. 
Voit määritellä yhden tai useampia haku-
ehtoja, joiden mukaan näytettäviä tietoja 
rajataan. Jos esimerkiksi haluat tutkia per-
hoshavaintoja vuodelta 2017, määrittele 
hakuehtoihin Nimi-kenttään taksonirajaus 
”Lepidoptera” tai ”perhoset” (sekä tieteel-
liset että yleiskieliset nimet kelpaavat) ja  
Aika-kenttään tarkasteltavan jakson al-
kupäiväys 1.1.2017 ja loppupäiväys 
31.12.2017. Näiden määritysten jälkeen 
näet kartalla ja tilastoissa ainoastaan vuo-
den 2017 perhoshavaintoja. Nimi-kentän 

sijasta on mahdollista rajata Lajiryhmä-ken-
tällä. Tämän valinnan alta löytyvät myös 
epäviralliset lajiryhmät kuten ”Hyönteiset 
ja hämähäkkieläimet->perhoset” alta löyty-
vät suur- ja pikkuperhoset.
 Paikan rajaus onnistuu useammalla ta-
valla. Voit valita maan, eliömaakunnan ja 
kunnan tai antaa YKJ-koordinaatin (esim. 
10 km2 -ruutu). Lisäksi on mahdollista rajata 
hakua piirtämällä kartalle suorakulmio. Ha-
kutulokseen voi ottaa mukaan vain tarkat 
havainnot valitsemalla koordinaattien vä-
himmäistarkkuus haluamalleen tasolle.
 Taulukon oikean yläkulman ratasiko-
nia painamalla saat valittua lisää selite- ja 
tunnuslukukenttiä taulukkoon (esim. yksi-
lösumma, lähdejärjestelmä jne.). Jos halu-
at lajit taksonomiseen järjestykseen valitse 
rattaan alta ”taksonominen järjestys” ja kun 
tämä sarake näkyy taulukossa klikkaa yl-
häältä sarakkeen nimeä ”taksonominen jär-
jestys”, jolloin taulukko järjestetään sen mu-
kaan (sarakkeen kohdalle tulee nuoli alas-
päin), muiden sarakkeiden kohdalta kan-
nattaa poistaa nuolet niitä klikkaamalla, jos 
niitä on, etteivät ne vaikuta järjestykseen. 
Valittuja hakuehtoja ei tällä hetkellä talle-
teta käyttäjän asetuksiin, joten ne joutuu 
valitettavasti asettamaan uudestaan haku-
sivulle tullessaan. Käyttäjä voi kuitenkin tal-
lettaa selaimeensa linkin (bookmark) teke-

määnsä hakuun, koska hakuehdot tallentu-
vat verkko-osoitteen osana.
 Valittujen hakuehtojen määrä näkyy oi-
keassa yläkulmassa kohdassa ”Rajauksia”. 
Saat poistettua hakuehtoja helpoiten klik-
kaamalla ensin lukumäärää ja ruksia sieltä 
ehtojen kohdalta, jotka haluat poistaa.
 Tilastotaulukosta voit klikata yksittäisen 
lajin riviä, jolloin saat luettelon ja kartan yk-
sittäisen lajin havainnoista. Yksittäistä ha-
vaintoriviä klikkaamalla pääset tutkimaan 
alkuperäistä havaintoerää, josta havainto 
on peräisin. Punaisella pohjalla olevasta vi-
norististä voit sulkea luettelon ja pääset ta-
kaisin lajitilastoon. Tilastotaulukon ja luet-
telon otsikkorivin oikeassa reunassa on ra-
tasikoni, josta voit valita taulukossa näytet-
tävät sarakkeet omiin tarkoituksiisi sopivik-
si.
 Kartalla voit klikata yksittäistä peninkul-
maruutua, jolloin saat taulukkoon näky-
viin kyseisen ruudun havainnot. Karttaa 
voit myös zoomata plus- ja miinus-painik-
keilla tai hiiren avulla. Kartan vasemmasta 
yläkulmasta voit valita erilaisia karttapohjia 
ja asettaa näkyville muun muassa eliömaa-
kuntien ja yhtenäiskoordinaattiruutujen ra-
jat. Pohjakartan kirkkautta voit säätää por-
taattomasti liukusäätimellä.

LAJI.fi Havaintojen haku

KUVA 7.  Havaintosivu Laji.fi-portaalissa. Hakuja pääsee määrittelemään ja rajaamaan useilla eri valinnoilla sivun oikean  
laidan Hakuehdoista.
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Havaintojen haku & sensitiiviset lajit LAJI.fi

Omien havaintojen haku

Jos haluat tarkastella vain omia havaintojasi 
laji.fi-portaalin kautta, kirjaudu ensin sisään 
oikean yläkulman ”Kirjaudu | Rekisteröidy” 
-painikkeen kautta. Kirjautumisen jälkeen 
oikean reunan hakuehtojen joukkoon  
ilmestyy valinta ”Omat havainnot”. Sieltä 
voit rastittaa joko vaihtoehdon ”Muokkaus-
oikeus” tai ”Havainnoitsijana” tai molem-
mat. Turvallisinta on rastittaa molemmat, 
silloin näet sekä tallentamasi havainnot 
että ne muiden tallentamat havainnot, jois-
sa sinut on merkitty havainnoijaksi.
 Vihko-havaintojärjestelmän havainnot 
näkyvät automaattisesti omina havaintoi-

nasi laji.fi-portaalissa. Jos olet linkittänyt 
myös Hatikan ja/tai Hyönteistietokannan 
käyttäjätunnuksesi laji.fi-tiliisi, näet myös 
niiden kautta tallentamasi havainnot omi-
na havaintoinasi portaalissa. Siinä vaihees-
sa kun Hatikka ja Hyönteistietokanta sulje-
taan, niihin tallennetut havainnot siirretään 
käyttäjien tileille Vihkoon.

SPS ja Luonnontieteellinen keskusmuseo 
suosittelevat havaintojen ilmoittamises-
sa käytettäväksi Yhtenäiskoordinaatistoa 
(YKJ). Kirjaa havaintosi aina mahdollisim-
man tarkasti niin yksilön etikettiin kuin tie-
tokantaan vietyyn havaintoilmoitukseen. 
Tietokantaan viedyt havainnot ovat SPS:n 
suosituksen mukaisesti hyvä karkeistaa 
muille näkyväksi vain 10 × 10 km2 tarkkuu-
della. Etiketteihin on hyvä merkitä myös 
tieto, mitä koordinaattijärjestelmää on käy-
tetty. Mitä korkeampi ilmoitustarkkuus, 
sitä helpommin paikkatieto on tarvittaes-

sa muunnettavissa myös johonkin muuhun 
koordinaattijärjestelmään.

Yhtenäiskoordinaatisto
Suomen peruskartat perustuivat vuosi-
na 1972–2005 kansalliseen kartastokoor-
dinaattijärjestelmään (KKJ), jossa Suomi 
oli jaettu kuuteen projektiokaistaan (KKJ0, 
KKJ1, KKJ2, KKJ3, KKJ4 ja KKJ5). Näiden pro-
jektiokaistojen keskimeridiaanit ovat 18°, 
21°, 24°, 27°, 30° ja 33° itäistä pituutta. Yhte-
näiskoordinaatistossa (YKJ) koko Suomi on 
kuvattu yhdessä tasokoordinaattijärjestel-

mässä laajentamalla KKJ3-projektiokaistaa 
itään ja länteen. 
 Yhtenäiskoordinaatiston yhteydessä pu-
hutaan pohjois- ja itäkoordinaateista (ly-
hennettynä P ja I). Pohjoiskoordinaatti il-
maisee etäisyyden päiväntasaajalta pohjoi-
seen metreinä, Suomen alueella sen arvot 
ovat välillä 6600000…7800000 m. Itäkoor-
dinaatin 27° keskimeridiaanille on annettu 
lukuarvo 3500000 m, jotta vältytään nega-
tiivisilta arvoilta. Suomen alueella itäkoordi-
naatin arvot ovat välillä 3000000…3800000 
m. 

LASSI JALONEN

Biologisissa havainnoissa  
ja etiketeissä käytettävä koordinaatisto

lassi.jalonen@kolumbus.fi

Tarkempia käyttöohjeita Laji.fi-
sivuston ja LajiVihkon käyttöön on 
ladattavissa myös SPS:n verkkosi-
vuilta (www.perhostutkijainseura.fi 
> Jäsenet).
 Hyönteistietokannan (Virtala) 
jatko uuden tietosuoja-asetuksen 
voimaantulon 25.5.2018 jälkeen on 
epävarmaa.  Varaudu siihen, että 
25.5.2018 jälkeen kaikkia havaintoja 
käsitellään vain LajiVihkon kautta.
 Tiedotamme asiasta SPS:n  
verkkosivuilla heti kun asia selviää 
tarkemmin.

Sensitiivisten lajien näkyminen 
haku- ja tulossivuilla
Vihkon kautta tallennetut tiedot näkyvät hauissa ja tulossivuil-
la muutamassa minuutissa. Jos ne sieltä puuttuvat, syynä voi-
vat olla ns. sensitiiviset lajit. Näiden havainnot karkeistetaan 
automaattisesti. Joukossa on lähinnä rauhoitettuja lajeja, mutta 
myös idänhäränsilmä (Hyponephele lycaon), idänsiilikäs (Bore-
arctia menetriesii) ja pöllöyökkönen (Xylomoia strix)

Karkeistus näkyy kahdella tavalla. Täyssalaus aiheuttaa havain-
non puuttumisen kokonaan tulospalvelusta. 10 km × 10 km ja 
50 km × 50 km -tason salaus puolestaan viivästyttää havainnon 
näyttämistä parilla viikolla, lisäksi havainto erotellaan muusta 
havaintoerästä ja paikkatieto karkeistetaan. Peninkulmaruutu-
kartalla tällaiset havainnot näkyvät viivästyksen jälkeen.

Karkeistustasoja on kolme:
� Natura-alueen täyssalaus: Jos havainnointialue leikkaa Na-
tura-suojelualuetta se salataan kokonaan. Lajit: tundrasinisiipi 
(Agriades aquilo), punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas auri-

nia), kirjopapurikko (Lopinga achine), muurahaissinisiipi  
(Phengaris arion), tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina), 
isoapollo (Parnassius apollo), pikkuapollo (Parnassius mnemo-
syne) ja kalliosinisiipi (Scolitantides orion). Näiden lajien natura-
alueen ulkopuoleiset havainnot näkyvät viiveellä 10 km ×10 km 
-salauksella
� 50 km x 50 km -salaus: havainto karkeistetaan, tulossivulla 
näkyy karkeistusalueen keskipisteen 10 km x 10 km -ruutu, aika 
karkeistetaan kahden vuosikymmenen tarkkuuteen, joten ha-
vainto ei näy vuositilastossa. Lajit: harjusinisiipi (Scolitantides 
vicrama), idänsiilikäs (Borearctia menetriesii) ja 
pöllöyökkönen (Xylomoia strix). 
� 10 km x 10 km -salaus: havainto näkyy 
viiveellä tulossivulla. Lajit: idänhäränsilmä  
(Hyponephele lycaon) ja  
luhtakultasiipi (Lycaena helle). 
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� laji.fi/theme/ykj 

Siirry kartalle kohdasta ”Näytä yhtenäis-
koordinaatisto kartalla”.
 Tarkenna kartta haluamallesi alueel-
le. Voit nopeuttaa tarkennusta pitämäl-
lä ”shift” -näppäintä pohjassa ja piirtämäl-
lä hiirellä kartalle suorakulmio haluamaasi 
kohtaan.
 Kartan vasemmassa alareunassa näkyy 
koko ajan reaaliaikaisesti nuolen osoitta-
man kohdan YKJ-koordinaatti ja mittakaa-
va.
 Voit lisätä kartalle pisteitä (  -painike)  
tai erilaisia aluerajauksia (työkaluvalinnat 

� Näkymä laji.fi-portaalin (laji.fi/theme/ykj) koordinaattitietoihin.

� Näkymä karttapaikka.fi-sivuston  
koordinaattitietoihin.

 Yhtenäiskoordinaatistosta on käytet-
ty YKJ:n lisäksi lyhenteenä merkintöjä  
Grid27E tai KKJ3. Yhtenäiskoordinaatiston 
EPSG-tunniste on EPSG:2393. 

Koordinaattien haku 
tietokoneella
Internetistä löytyy useita karttapalveluita, 
joita voit käyttää apuna koodinaattien ha-
kuun. Keskitymme tässä vain seuraaviin: 
laji.fi/theme/ykj, karttapaikka.fi ja retkikart-
ta.fi.

⬅

www-sivustoja 
koordinaattien etsimiseen

www.laji.fi/theme/ykj
www.karttapaikka.fi
www.retkikartta.fi

ovat näytön oikeassa reunassa). Tehtyäsi 
aluerajauksen kartalle, saat sen YKJ-koor-
dinaatit esille valitsemalla oikean reunan 
työkalupalkista  -painikkeen. Avautuvas-
ta ikkunasta valitset yläreunasta ”YKJ” ja va-
semmasta reunasta ”ISO 6709”, jolloin saat 
valitsemasi pisteen koordinaatit näkyviin.
 Erilaisia näytöllä näkyviä asioita voit va-
lita ruudun vasemmassa reunassa olevan 
  -painikkeen takaa.
 Lisää ohjeita saat painamalla kartan oi-
keassa alakulmassa olevaa   -painiketta.



33  Baptria 1/2018

� karttapaikka.fi 

Siirry kartalle kohdasta ”Siirry karttapaikka-
palveluun”.
 Tarkenna kartta haluamallesi alueelle.
 Painamalla ruudun oikeassa reunassa 
olevaa  -painiketta saat ruudulle ”Koor-
dinaatit” -ikkunan ja valikon. Valitse koordi-
naattijärjestelmäksi ”KKJ:n yhtenäiskoordi-
naatisto (YKJ)”.
 Nyt kun klikkaat hiirellä haluamaasi koh-
taa kartalla, näet sen YKJ-koordinaatit (N: ja 
E:) ”Koordinaatit” -ikkunan ruudussa. 
 Klikkaamalla karttaa ja valitsemalla toi-
minnon ”Lisää merkintä” saat tallennettua 
kartalle pistemäisen paikan. Paikkoja voi 
kartalle lisätä useita. Merkinnän oikealla 
puolella näkyvät sen YKJ-koordinaatit. Mer-
kityt paikat saa poistettua kartalta vasem-
massa reunassa olevalla   -painikkeella.

� retkikartta.fi 

Liikuta ja tarkenna kartta haluamallesi alu-
eelle. Voit liikuttaa karttaa isosta kartasta 
hiirellä tai liikuttamalla oikean alakulman 
karttaikkunan suorakaidetta.

Tärkeitä pointteja (YKJ)
�  mitä tahansa sovellusta käytätkin, muista aina varmistaa, että koordinaattien 
  esitys on Yhtenäiskoordinaattimuodossa (YKJ)
�  molemmissa koordinaattiarvoissa on yhtä monta numeroa; pohjoinen 
  (P: tai N:) ja itäinen (I: tai E:)
�  itäinen koordinaatti alkaa aina numerolla 3
�  seitsemännumeroinen luku kertoo paikan metrin tarkkuudella
�  kolme ensimmäistä numeroa kertovat paikan 10 × 10 km2 (kymppiruutu) 
  tarkkuudella
�  mahdollisilla pilkun jälkeisillä numeroilla ei ole merkitystä

 Kartan vasemmassa alareunassa näkyy 
koko ajan reaaliaikaisesti nuolen osoit-
taman kohdan YKJ-koordinaatti (KKJ-  
P:xxxxxxx  I:xxxxxxx).
 Voit lisätä kartalle karttapisteen valitse-
malla työkaluvalinnasta  -painikkeen 
(karttanäytön vasemmassa yläreunassa). 
Klikkaa haluamaasi kohtaa kartalla ja siirrä 
”Koordinaatit” -ikkunan oikean reunan vie-
rityspalkki alas niin saat pisteen ”KKJ-koor-
dinaatit” näkyviin.
 Painamalla vasemman reunan valikko-
otsikoiden palkin lopussa olevaa   -pai-
niketta saat näkyviin lisää ohjeita.
 Retkikartta.fi-sivusto käyttää YKJ-koordi-
naateista lyhennettä KKJ.

Koordinaattien  
haku mobiililaitteella
Mobiililaitteella koordinaattien haku on 
helpointa palveluissa laji.fi/theme/ykj ja 
karttapaikka.fi . Mobiilin etuna on, että voit 
asettaa oman älypuhelimesi paikannuksen 
päälle ja näet oman sijaintisi ja koordinaatit 
suoraan kartalla laitteen näytöllä. 

� laji.fi/theme/ykj
On toiminnoiltaan lähes kuten normaalin 
selaimen versio.
 Painamalla ruutua kohteesta saat alareu-
naan näkyviin sen YKJ-koordinaatit.

  -painikkeella saat päälle oman sijainti-
si paikannuksen (näytössä näkyy koko ajan 
sijaintisi YKJ-koordinaatit.
 Painamalla näyttöä pitkään saat näkyviin 
lisää toimintoja.

� karttapaikka.fi
On toiminnoiltaan lähes kuten normaalin 
selaimen versio.
 Siirrä karttaa siten että ruudun keskellä 
oleva + on kohteen päällä.
 Alareunassa näkyvä koordinaatti ei ole 
YKJ-koordinaatti. YKJ-koordinaatin saat 
pisteelle valitsemalla alareunasta  -pai-
nikeen ja valitsemalla koordinaattijärjestel-
mäksi ”KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto (YKJ)”

 -painikkeella saat päälle oman sijaintisi 
paikannuksen.

Etiketit

Etiketissä tulee olla koordinaatit mah-
dollisimman tarkasti. Myös koordi-
naattijärjestelmä on syytä mainita 
varsinkin, jos järjestelmä ei ole suosi-
teltu YKJ. Kuvassa oleva kuusinume-
roinen koordinaattilukema vastaa il-
moitustarkkuutta 10 × 10 m2.
Yhden yön keräilyjakso kirjataan eti-
kettiin aloitusillan päivämäärällä.
Tässä esimerkkietiketissä on kyseessä 
kahden yön pyydysjakso.

�  Näkymä retkikartta.fi-sivuston  
koordinaattitietoihin.

Ohjeita päivitämme myös SPS:n netti-
sivuille (alasivulle jäsenet).


