
Lipas 2.0 käyttöohjeet (14.3.2019)

(Liikuntapaikan muokkaus, liikuntapaikan lisäys, liikuntapaikan poisto, pistemäiset liikuntapaikat)

Liikuntapaikan muokkaaminen

Liikuntapaikan lisääminen tai tietojen muokkaaminen edellyttävät, että sinulla on käyttäjätunnus, joka
oikeuttaa muokata näitä liikuntapaikkoja.

Jos sinulla ei ole tunnusta, voit rekisteröityä itse osoitteessa www.lipas.fi (tai
https://liikuntapaikat.lipas.fi) , ja järjestelmän ylläpitäjät vahvistavat tunnuksesi. Jos olet aiemmin
toiminut Lipas-tallentajana, voit pyytää suoraan sähköpostiisi tunnuksen vahvistuslinkin uudesta
Lipaksesta.

Joillekin käyttäjille on lähetty ”taikalinkki”, josta pääsee suoraan sen paikan tietoihin, joihin käyttäjällä
on päivitysoikeus. Taikalinkin saaneet voivat klikata saatekirjeestä löytyvää linkkiä, jolla pääsee suoraan
Lipakseen ilman tunnuksia. Jos linkki ei avaudu, kopio linkki selaimen osoiteriville ja paina Enter.
Taikalinkin käyttäjätunnus on voimassa myös jatkossa, mikäli vaihdat salasanan ja laitat muistiin
käyttäjätunnuksen.

Kirjautuneelle käyttäjälle näytetään karttanäkymässä vasemmalla Rajaa hakua- valikossa toiminto, jolla
voi valita kartalle ne kohteet joita tunnuksella voi muokata.

Hakutulos listautuu hakuehtojen alapuolelle (sulje tarvittaessa hakuehdot näkyvistä). Hakutuloksena
näytetään kartalla oletuksena 250 kohdetta (voit valita enemmänkin näkyviin). Saat hakutuloksen myös
taulukkonäkymään (ks. kuva alla).



Avaa valitsemasi liikuntapaikka joko listauksesta tai kartalta klikkaamalla.

Jos haluat muokata paikan tietoja, valitse kynätyökalu (oranssi, ks. kuva alla), jolloin saat muokkaustilan
päälle. Kun muokkaustila on päällä, voit muuttaa kaikkia tietoja, joita liikuntapaikalle on tallennettu.



Viereisessä kuvassa muokkaustila ei ole päällä, saat
sen päälle oranssista kynästä. Huomaa myös muut
napit: poisto (roskakori) ja näytä kartalla.

Kohteen voi sulkea yläkulman ruksista. Kohde
sulkeutuu myös, kun klikkaat tallenna tai peruuta.

Huomaa, että ominaisuustietoja kysytään kahdella eri
välilehdellä.

Kun olet tehnyt muutokset, klikkaa tallenna.

Kun muokkaustila on päällä, Tallenna- ja peruuta napit
tulevat näkyviin. Viereisessä kuvassa muokkaustila on
päällä.



Liikuntapaikan lisääminen

Liikuntapaikan voi lisätä karttanäkymästä lähtien. Klikkaa isoa oranssia plusmerkkiä aloittaaksesi.

Kun uutta liikuntapaikkaa lisätään, tulee ensin valita, minkä tyyppinen liikuntapaikka on kyseessä.
Liikuntapaikat on luokiteltu yli 130 tyyppiin. Luokittelu löytyy www.lipasinfo.fi –sivuilta, ja lyhyt kuvaus
näytetään myös tyypin valinnan yhteydessä. Liikuntapaikkatyypin perusteella määrittyy se, millainen
geometria (piste, viiva, alue) kohteelle tallennetaan ja minkälaisia ominaisuustietoja siitä kerätään.

Tyyppi valitaan valitsimen tarjoamista vaihtoehdoista (esim. lähiliikuntapaikka). Tyyppi on myös kuvattu
sanallisesti. Kun olet valinnut tyypin, klikkaa ok. Siirryt vaiheeseen 2, eli liikuntapaikan sijoittamiseen
kartalle.

Voit kohdistaa kartan joko siirtämällä sitä hiirellä, zoomailemalla tai hakemalla oikean paikan
osoitehaulla.



Klikkaa lisää kartalle, ja vie hiiren kursori karttapohjalle ja klikkaa näppäintä (mobiililaitteilla valitse
kohde sormella).

Voit raahata pistettä kartalla ja muokata sitä myös myöhemmin. Kartan tulee olla tarkalla
zoomaustasolla, jotta paikan kohdentaminen onnistuu.

Kun olet tyytyväinen, klikkaa ”valmis”. Pääset nyt syöttämään liikuntapaikalle nimen ja muut keskeiset
tiedot.

Kiinnitä huomiota liikuntapaikan viralliseen nimeen ja rakennusvuoteen. Myös Lisätiedot-välilehdeltä
löytyvät mittatiedot ovat tärkeitä!



Huomaa, että sinun pitää tallentaa myös osoitetiedot ja omistaja- ylläpitäjätiedot, ennen kuin tallennus
on mahdollista. Kun tiedot on täytetty, klikkaa Tallenna.

Liikuntapaikan poistaminen

Voit poistaa liikuntapaikan valitsemalla roskakori-kuvakkeen liikuntapaikan tiedoista. Poiston yhteydessä
sinun pitää valita, mistä syystä poisto tapahtuu. Paikan voi poistaa väliaikaisesti käytöstä tai kokonaan



pois käytöstä, jolloin poistettu paikka arkistoituu. Tai voi ilmoittaa, että tieto oli virheellinen
(virhetallennus, väärä tieto tms) jolloin poistettava paikka katoaa kokonaan eikä se ole enää
palautettavissa takaisin tietokantaan.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Jos samalla paikalla on pallokenttä kesäisin ja luistelukenttä talvisin:

Kohteet tallennetaan omina kohteinaan (pallokenttä x ja luistelukenttä y). Niillä on oma sijaintinsa ja
omat ominaisuustiedot. Sijainnit kannattaa tallentaa lähekkäin toisiaan. Kun kohteet on tallennettu
erikseen, molempia voi katsella kartalla erikseen ja löytää hakutuloksista. Huomaa, että
taulukkonäkymästä pääsee helposti muokkaamaan kohteiden tietoja taulukkomuodossa.

Kyseessä on kohde, jossa on monta eri tyyppistä liikuntapaikkaa saman katon alla:

Tallennustavaksi suositellaan, että kukin kohde merkitään erikseen Lipakseen sikäli, kun tyyppikohtainen
määritelmä ei jo sisällä kyseistä liikuntapaikkatyyppiä.

Esimerkiksi yleisurheilukentän määritelmä kattaa heittopaikat, kiertävät radat ja hyppypaikat ym. eikä
niitä tarvitse näin ollen merkitä erikseen.

Tallennustapaa pohtiessasi mieti, miten liikuntapaikan käyttäjä löytäisi paikan parhaiten!


