
Talvilintulaskennan havaintojen 
ilmoittamisen ja tulossivujen 

pikaohje



Talvilintulaskennan havainnot ilmoitetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon 
ylläpitämässä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-järjestelmässä: www.laji.fi

Klikkaa etusivun oikeasta yläreunasta: ”Kirjaudu/Rekisteröidy” 



Pääset kirjautumaan sisään Laji.fi-järjestelmään seuraavilla tunnuksilla:

Jos haluat käyttää kirjautumisessa Laji.fi-tunnusta, klikkaa: ”Luo tunnus” 
ja täytä tietosi avautuvaan lomakkeeseen.

Jos sinulla jo on Laji.fi-tunnus, klikkaa LAJI.FI-kuvaketta.



Talvilintulaskentasivulla valitse vasemmasta yläreunasta: ”Ilmoita”.

Kirjauduttuasi laji.fi-sivustolle valitse sinisestä yläpalkista kohta ”Vihko” tai ”Teemat”. Tämän 
jälkeen valitse ”Talvilintulaskenta” sivun vasemman reunan lomakelistasta.



Valitse pudotusvalikosta lintuyhdistys, jonka alueella laskentareitti kulkee.



Selaa avautuvasta luettelosta oikean reitin kohdalle ja klikkaa: ”Ilmoita havainnot tältä reitiltä”.



Täytä laskennan perustiedot lomakkeelle. 



Vieritä lomaketta alaspäin ja täytä havaintojen lukumäärät biotoopeittain. 

Pääset liikkumaan lomakkeella hiiren lisäksi näppäinyhdistelmillä: Tab/Shift+Tab ja
havaintorivien välillä Alt + nuoli alas/ylös.



Klikkaa lopuksi sivun alareunasta: ”Tallenna julkisena”

Jos jätät tallennuksen jostain syystä kesken, klikkaa sivun alareunasta: 
”Tallenna julkaisematta”



Jos pakollisia tietoja puuttuu tai niissä on virheitä, tulee lista virheilmoituksista. Lomakkeella virheet on 
korostettu punaisella. Korjaa nämä ja tallenna uudelleen. 

Tarkista kentät, joista tuli keltaisella merkitty varoitus ja tallenna uudelleen. Varoitukset eivät estä 
tallennusta.



Tallennetun havaintoerän muokkaus: 

Avaa sivu: Laji.fi -> Teemat -> Talvilintulaskenta.

Valitse sivun vasemmasta reunasta: ”Omat havaintoeräni”, jolloin avautuu 
lista tallentamistasi laskennoista.

Klikkaa listasta havaintoerän vasemmalla puolella olevaa sinistä kynän 
kuvaa: 

Tallenna laskentalomakkeelle tekemäsi muokkaukset lomakkeen 
alareunasta: ”Tallenna julkisena”.



Tulossivut

Huom: Tulossivut täydentyvät vielä syksyn 2018 aikana. Kaikki sivut eivät välttämättä näy kännykällä 
yhtä hyvin kuin tietokoneella. 



Lajit -alasivulta näet kunakin talvena ja laskentakautena 
havaitut lajit. Valitsemalla lajin, pääset eteenpäin lajikohtaisiin 
tarkasteluihin. 



Valittuasi lajin näet valitun talven syys-, 
talvi- ja kevätlaskennan yksilömäärien 
vertailun kartalla.

Karttojen alla on lajin runsauden 
kehitys ajassa erikseen syys-, talvi ja 
kevätlaskennoissa.



Reitit -sivulta pääset katsomaan reittikohtaisia tietoja. 
Klikkaa reittiä, jota haluat tarkastella. 



Valitsemastasi reitistä saat klikkaamalla esiin syys-, 
talvi- ja kevätlaskennan lajitaulukot sekä yksittäisen 
laskennan havaintoerän.



Laskennat -sivulta näkee listauksen valitun talven ja 
kauden laskennoista.



Klikkaamalla Laskenta-sivun listasta tiettyä laskentaa, näet 
laskennan havaintoerän.

Klikkaamalla havaintoeräruudulta 
Näytä lisätiedot saat esille mm. 
säätilan



Jos kohtaat ongelmia rekisteröitymisessä, havaintojen tallennuksessa tai muussa, ota rohkeasti 
yhteyttä linnustonseuranta@luomus.fi 

Kaikki palaute on arvokasta, koska sen perusteella järjestelmää ja tulossivuja kehitetään 
edelleen. Kiitos jo ennakkoon!


