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LUTUKAN TILAUSMAKSUISTA

Lutukan vuosikerran 2019 tilaushinta 
on 26 € (sis. alv 10 %). Hinta on pysynyt 
ennallaan vuodesta 2016. Yliopiston 
hallinto on kuitenkin yksipuolisesti 
päättänyt, että kaikkiin yliopistolta 
lähteviin laskuihin on vastedes lisättävä 
laskutuslisä, joka yksityishenkilöiltä 
on 5 € ja yrityksiltä ja yhteisöiltä 10 €. 
Laskutuslisä koskee sekä Lutukkaa että 
kaikkia Kasvimuseolta postitse tilattavia 
ja laskutettavia kirjoja ja muita tuotteita. 
Tämä tieto annettiin meille vasta tammi-
kuun 2019 jälkipuolella, joten asiasta ei 
ole voitu tiedottaa etukäteen. 

Tilauslaskut (yhteissumma yksityisille 
siis 31 €) lähetetään entisille, eli vuoden 
2018, tilaajille pian tämän lehden ilmes-
tymisen jälkeen. Jos haluat lopettaa 
tilauksen, pyydämme ilmoittamaan siitä 
viimeistään laskun saatuasi ensisijaisesti 
sähköpostitse  kasvimuseo@ helsinki.fi  
tai puh. 02941 24435. Näin pyrimme 
välttämään ikävät tilanteet, kun maksa-
maton lasku menee eräpäivän jälkeen 
suoraan perintään.

Lutukan toimitus on pahoillaan tilan-
teesta ja toivoo, että jatkat lehtemme 
lukijana. Pyrimme myös vuonna 2019 
pitämään lehden sisällön monipuolisena 
ja sekä kasviharrastajaa että ammatti-
laista kiinnostavana.

Suomen kaikkien eliöryhmien nimis-
tö on ollut käytettävissä vuoden 2017 
lopulta alkaen Suomen lajitietokes-
kuksen internetsivustolla osoitteessa 
https://laji.fi. Lajitietokeskuksen ni-
mistö on dynaaminen, eli sitä päivite-
tään jatkuvasti tiedon karttuessa. Täl-
laiseen alati muuttuvaan luetteloon on 
vaikea viitata muissa julkaisuissa, sil-
lä tiedot voivat viittaushetken jälkeen 
muuttua käyttäjän sitä huomaamat-
ta. Siksi lajitietokeskus julkaisi 17.1. 
2019 Suomen eliölajien luettelosta 
kiinteän, viittauskelpoisen vuosiver-
sion. Se löytyy sähköisessä muodossa 
nimellä Lajiluettelo 2018 osoitteesta 
https://laji.fi/lajiluettelo. Luettelo kat-
taa valtaosan monisoluisista, aitotu-
maisista eliöryhmistä. Siitä on tarkoi-
tus jatkossa julkaista vuosittain uusit-
tava viittauskelpoinen versio. Luette-
loa ei ole saatavissa painettuna.

Lajiluettelossa on yli 40 000 laji-
tason taksonia, joista Lutukan lukijoi-
ta kiinnostanevat eniten putkilokasvit 
(4 445), sammalet (991), makrolevät 
(94), kotelosienet (4 254, ml. valtaosa 
jäkälistä) ja kantasienet (3 717). Taus-
tatietoja kunkin ryhmän nimistön laa-
timisperiaatteista ja kattavuudesta se-
kä tiedot listan laatijoista löytyvät tie-
dostosta Lajiluettelo 2018 – Johdanto 
ja kuvailutiedot.

Lajiluettelon voi ladata omaan 
käyttöönsä esimerkiksi havaintotie-

dostojen tai alueellisten lajistoselvi-
tysten apuvälineeksi. Koko luettelo on 
ladattavissa sekä tekstitiedostona että 
Excel-taulukkona käyttäjän tarpeen ja 
osaamisen mukaan. Excel-taulukosta 
löytää tarvitsemansa ryhmän nimistön 
esimerkiksi lajittelemalla tai suodatta-
malla tiedostoa tai Excelin tietokanta-
toiminnoilla. Luettelo sisältää lajien 
ja lajinsisäisten taksonien tieteellisen 
nimen sekä suomen- ja ruotsinkieli-
sen nimen. Sukujen, heimojen ja nii-
tä ylempien taksonien kansankielisiä 
nimiä ei luettelossa ole. Esimerkiksi 
putkilokasvit löytyvät hakemalla ni-
mellä Trachaeophyta (phylum/kaari) 
ja koppisiemeniset nimellä Magnoli-
opsida (class/luokka). Näiden ryhmi-
en sisällä luettelon voi lajitella lah-
kon (order), heimon (family), suvun 
(genus) ja lajin/lajinsisäisen takso-
nin mukaan aakkosiin, mutta fyloge-
neettistä taksonomiaa luettelossa ei 
ole. Jos esimerkiksi putkilokasvihei-
mot haluaa järjestää APG-luokittelun 
mukaiseen lineaariseen järjestykseen, 
heimot on ensin itse numeroitava.

Lajitietokeskuksen luettelon put-
kilokasviosio pohjautuu Suomen put-
kilokasvien nimistöluettelon käsikir-
joitukseen, joka tullaan julkaisemaan 
myös painettuna. Se sisältää myös li-
sätietoja, jotka eivät ole mukana nyt 
julkaistussa sähköisessä luettelossa.

 — Mikko Piirainen

Suomen koko eliölajisto yhtenä luettelona

Viimeisin tieto laskutuslisästä 18.2.2019:
EI TULE VOIMAAN VIELÄ LUTUKAN 2019 TILAUSMAKSUISSA, jatkossa kyllä.

https://www.luomus.fi/fi/lutukka
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