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Kansikuva Villapää, karvapää, nukkaheinä, pumpuliheinä, kurenuntuva, mustapää (nuoret kukinnot), jussinparta, 
miekkaheinä, piirtoheinä, piirtoluikka, kitu, luike, luikkuheinä, rutas. Moneksi kutsuttu tupasvilla (Eriophorum vaginatum) 
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Biologista laji- ja levinneisyystie-
toa tarvitaan – sen käyttäjiä ovat 
niin tutkijat, viranomaiset, harrasta-
jat kuin ns. laaja yleisökin. Vapaas-
ti saatavilla olevaa digitaalista tie-
toa voidaan käyttää myös erilaisten 
palvelusovellusten pohjana monen-
laisiin tarkoituksiin vaikkapa matkai-
lubisneksen, opetuksen, luonnonsuo-
jelun – ja miksei puhtaan viihteen-
kin tarpeisiin. Suomessa tällainen tie-
to on toistaiseksi ollut hajallaan pää-
osin eliöryhmien ja tiedonkerääjäta-
hojen mukaan, ja tiedon tarvitsijan on 
täytynyt olla hyvin perillä siitä, mis-
tä mitäkin tietoa on (mahdollisesti) 
ollut saatavissa. Monessa maassa, esi-
merkiksi pohjoismaisissa naapureis-
samme, lajitiedon jakelukanavat ovat 
jo vakiintuneet, Ruotsissa osoitteessa 
http://www.artdatabanken.se/ ja Nor-
jassa http://www.artsdatabanken.no/. 
Suomessakin vastaavaa palvelua on 
jo pidempään toivottu eri yhteyksis-
sä mutta keskitetty lajitiedon jakelu-
kanava on toistaiseksi antanut odot-
taa itseään. Suomeen perustettavas-
ta lajitietokeskuksesta tehtiin periaa-
tepäätös vuonna 2012 pidetyssä ym-
päristöministeriön koolle kutsumassa 
seminaarissa, jossa Luonnontieteelli-
nen keskusmuseo valtuutettiin vetä-
mään valtakunnallista hanketta pal-

velun pystyttämiseksi. Suunnitelma 
sai pontevammin tuulta purjeisiin-
sa vuonna 2014, kun valtiovarainmi-
nisteriö ja Suomen Akatemia myönsi-
vät rahoituksen laajemmalle tietojär-
jestelmiä ja avointa dataa koskeval-
le hankkeelle, jossa lajitietokeskus on 
mukana yhtenä osana. Seuranneen tii-
viin kehitystyön tuloksena Suomen 
Lajitietokeskus julkistettiin viralli-
sesti toukokuun 2015 lopulla pidetys-
sä avajaisseminaarissa.

Lajitietokeskuksen tavoitteena on 
koordinoida suomalaisten eliötietojen 
keruuta, analysointia, raportointia, ar-
kistointia ja avointa saatavuutta. Pal-
velun taustalla on yli kymmenen eri 
tahon yhteistyö, ja sen tekniikka toi-
mii Luonnontieteellisessä keskusmu-
seossa. Hankkeen tärkeänä osana on 
uuden sisällön tuottaminen mm. luon-
nontieteellisiä kokoelmia digitoimal-
la. Suuren yleisön ja harrastajien kan-
nalta kiinnostavimpia lajitietokeskuk-
sen palveluita ovat varmaankin eliö-
nimistöt, levinneisyystiedot ja aikai-
semmat havainnot sekä mahdollisuus 
toimittaa omia havaintojaan yleiseen 
käyttöön. Aikaa myöten palveluun lii-
tetään myös muita harrastusta ja la-
jinmääritystä tukevia osia kuten teks-
timuotoisia lajikuvauksia, kuvia ja 
määrityskaavoja.

Lajitietokeskuksen verkkopalvelu 
avattiin keskeneräisenä ja uusia omi-
naisuuksia on tarkoitus lisätä vähitel-
len. Palvelun keskeneräisyys tarkoit-
taa mm. sitä, että eri eliöryhmien koh-
dalla tiedon laatu ja määrä vaihtelevat 
ja käytettävissä olevat aineistot ovat 
erilaisia. Kasvitieteellisistä palveluis-
ta tällä hetkellä toimivat lähinnä Kas-
tikka-tietokannan haku ja nimistöluet-
telo. Lajitietosivuilta löytyvät myös 
mm. havaintotiedon ilmoitusloma-
ke sekä linkit Hatikkaan, vieraslaji-
sivustolle ja Luonto-Liiton kevätseu-
rantaan. Toistaiseksi Lajitietokeskuk-
sen putkilokasvinimistö on Retkeily-
kasvion 4. painoksen ja sen vuonna 
2005 Lutukassa julkaistun täydennys-
osan mukainen ja siis jo monin koh-
din vanhentunut. Uusi, ajantasainen 
nimistö saadaan käyttöön valmisteil-
la olevan Retkeilykasvion uuden pai-
noksen toimitustyön edettyä tarpeeksi 
pitkälle. Muutakin täydennettävää ja 
kehitettävää riittää runsaasti.

Lajitietokeskuksen tietoaineistoi-
hin, sisältöön ja erilaisiin hakupalve-
luihin voi käydä tutustumassa osoit-
teessa laji.fi. Palvelun kehittämisen 
kannalta on tärkeää, että tieto sen ole-
massaolosta leviää ja että käyttäjiltä 
saadaan palautetta sen eri osien toimi-
vuudesta. — Mikko Piirainen
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