
 
 

Marjahavaintojen tallennus Marjahavainnot.fi – järjestelmään 

Kaikki marjasatoseurannan havainnot kirjataan Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään sähköiseen seuranta- ja 
tiedotusjärjestelmään. Havaintojen tallentamista varten täytyy rekisteröityä havaintojen tekijäksi. Avaa 
järjestelmä osoitteessa marjahavainnot.fi. 

1. Rekisteröityminen 
 
1.1. Havaintojen tallentamiseksi järjestelmään pitää kirjautua. Kirjautuminen ja rekisteröityminen tapahtuvat 

klikkaamalla etusivun oikeassa yläkulmassa näkyvää ”Kirjaudu sisään” – kohtaa. 
 

 
 
Tämän jälkeen järjestelmä kysyy havainnoijan sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Salasana määritetään 
havainnoijaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityminen tapahtuu klikkaamalla ”Rekisteröidy” – 
kohtaa. 
 

 



 
1.2 Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi näytölle ilmestyvään rekisteröintilaatikkoon. Lue järjestelmän 

käyttöehdot ja tietosuojailmoitus klikkaamalla laatikossa olevia linkkejä. Rastita tämän jälkeen kohta 
”Olen lukenut ja hyväksyn palvelun käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen”, klikkaa ”Lähetä”. 

 

1.3 Järjestelmä lähettää alla olevan kaltaisen varmistuksen sähköpostiosoitteeseesi. Klikkaa viestissä olevaa 
linkkiä. 

 

1.4 Selaimeesi aukeaa nyt salasanan määrityslaatikko. Kirjoita laatikkoon sähköpostiosoitteesi sekä 
keksimäsi salasana kahteen kertaan ja klikkaa ”Tallenna”. Nyt olet rekisteröitynyt järjestelmään 
havaintojen tekijäksi. Kirjautuminen tapahtuu aina tämän jälkeen klikkaamalla ”Kirjaudu sisään” – 
kohtaa ja kirjoittamalla sähköpostitunnuksesi ja salasanasi. 

 

 



 
2. Havaintojen tallentaminen 

 

2.1 Avaa järjestelmä osoitteessa marjahavainnot.fi. Jos et ole rekisteröitynyt havainnoijaksi, katso kohdat 
1.2 – 1.4. Muuten klikkaa oikeassa yläkulmassa näkyvää ”Kirjaudu sisään” – kohtaa 

 

 

2.2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja rekisteröitymisen yhteydessä keksimäsi salasana niille varattuihin 
kohtiin. Klikkaa tämän jälkeen ”Kirjaudu sisään”. 

Varmista, että olet valinnut pudotusvalikosta havaintovuodeksi kuluvan vuoden. Aikaisemmille vuosille 
ei voi tallentaa havaintoja, ainoastaan havaintojen katselu on mahdollista. 

 

  



 
2.3. Kun olet klikannut ”havainnot kartalla” – kohtaa, näytölläsi on Suomen kartta. Voit vaihtaa 

karttapohjaksi maastokartan vasemmassa yläkulmassa olevalla painikkeella. Klikkaa kartalle 
havaintometsäsi summittainen sijainti. Tähän kohtaan ilmestyy sijaintia ilmaiseva, ilmapallon näköinen 
sijaintisymboli sekä teksti ”Tarkenna kartta kohteeseen”. Voit vaihtaa karttapohjan maastokartaksi 
myös tässä vaiheessa. 

 

Karttapohjan vaihto 

 

 

2.4. Klikkaamalla ”Tarkenna kartta kohteeseen” – tekstilaatikkoa, kartta tarkentuu symbolin osoittamaan 
kohtaan. Samalla tekstilaatikon teksti vaihtuu muotoon ”Lisää uusi havainto tähän” 

Mikäli sijaintisymboli ei osunut havaintometsäsi kohdalle, symboli siirtyy klikkaamalla uutta kohtaa 
kartalla. Kartan mittakaavaa voi säätää vasemmalla olevalla zoomaustyökalulla tai hiiren 
rullaustoiminnolla. Havainnon voi kuitenkin lisätä vasta kun kartta on zoomattu riittävän pieneen 
mittakaavaan. 

 

 



 
 

2.5. Kun sijaintia merkitsevän symbolin kärki on tarkasti havaintometsäsi kohdalla, klikkaa laatikkoa ”Lisää 
uusi havainto tähän”. Havaintojen tallennuslaatikko aukeaa nyt näytölle. Valitse ensin havaintotyyppi: 
Marjakasvi (mustikka, puolukka tai suomuurain) sekä sadonmuodostuksen vaihe (kukka, raakile tai 
kypsä marja). Nyt tallennuslaatikon otsikoksi vaihtuu havaintotyyppisi. Klikkaa tämän jälkeen 
”Seuraava”. 

 

 

2.6. Valitse nyt aukeavalta kalenterinäytöltä se päivämäärä, jolloin teit havaintosi. Klikkaa ”Seuraava” 

 

 

  



 
2.7. Kirjaa koeruuduista laskemiesi kukkien/raakileiden/marjojen määrät. Myös tyhjät ruudut (ei laskettavaa 

= 0) merkitään. Jos ruutu on tuhoutunut tai kadonnut, rastita kyseisen ruudun kohdalla olevaa 
”kadonnut/tuhoutunut” laatikko. Klikkaa ”Seuraava”. 

 

HUOM! Jos jokin ruuduista on kadonnut tai tuhoutunut ennen ”raakile”- tai ”kypsä marja” – vaihetta, 
tilalle perustetaan korvaava ruutu. Tämän ruudun havaintoja ei kuitenkaan kirjata järjestelmään 
ennen kuin seuraavana vuotena. Eli kasvukauden aikana kirjattavat kolme havaintoa / koeruutu 
tulee aina kirjat samalle ruudulle. 

 

2.8. Valitse havaintometsäsi valtapuulaji klikkaamalla sopivaa kuvaa. Valittu kuva muuttuu värilliseksi. 
Klikkaa ”Seuraava”. 

 

 

 

 



 
2.9. Valitse havaintometsäsi puuston ikä klikkaamalla sopivaa kuvaa. Valittu kuva muuttuu värilliseksi. 

Klikkaa ”Seuraava”. 

 

 

2.10. Nyt voit kirjata vapaita kommentteja havaintosi yhteyteen. Kentän voi jättää myös tyhjäksi. Klikkaa 
”Tallenna”. 

 

  



 
2.11. Jos haluat, voit nyt tallentaa valokuvan (maksimikoko 10 Mt) havaintometsästäsi havainnon 

yhteyteen. Tämä toiminto ei kuitenkaan ole pakollinen. Klikattuasi ”Sulje” olet saattanut loppuun 
havaintosi tallentamisen. 

 

  



 
Onnistunut tallennus näkyy nyt kartalla havaintosymbolina (mustikan/puolukan/suomuuraimen 
kukka/raakile/kypsä marja - symboli). Mittakaavaa suurennettaessa havaintosymbolin ympärillä oleva 
tumma neliö näkyy. Silloin kun olet kirjautuneena sisään, symboli osoittaa havaintometsäsi tarkan sijainnin. 
Kirjautumattomille ja muille kirjautuneille tumma neliö rajaa havaintometsäsi sijainnin – tämä siis tarkoittaa 
sitä, että kaikille muille paitsi sinulle havaintometsäsi sijainti on jossakin neliön rajaamalla 25 km2:n alueella. 

 

Klikkaamalla symbolia näyttöön ilmestyy tietolaatikko missä on yhteenveto havainnostasi. 

 

Jos olet sijoittanut havaintometsäsi väärään kohtaan, voit poistaa havainnon klikkaamalla ”Poista”. Tämän 
jälkeen voit tehdä tallennuksen uudelleen. Jos havaintometsäsi sijainti on oikea mutta havainnon muussa 
tallennuksessa on tapahtunut virhe, voit korjata jo olemassa olevan havainnon tietoja klikkaamalla 
”Muokkaa”. Nämä toiminnot ovat mahdollisia ainoastaan omille havainnoillesi. 

Kun tallennat uuden havainnon jo perustetusta ruudukosta (raakilehavainnot ruuduista, joista olet jo 
tallentanut kukintatiedot tai kypsä marja - havainnot ruuduista joista on tallennettu jo kukka- ja 
raakilehavainnot), käytä ”Lisää havainto alueelle” – toimintoa. Klikkaa tällöin havaintosymbolia ja sen jälkeen 
”Lisää havainto alueelle” – kohtaa. Tallennuslaatikko havaintometsälle aukeaa nyt suoraan, jolloin 
havaintometsääsi ei tarvitse sijoittaa erikseen kartalle. 
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