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1 ANVÄNDARNAMN OCH INLOGGNING

Lipas är Finlands databas för idrottsplatser. Lipas är ett offentligt, landsomfattande geografiskt
informationssystem som innehåller uppgifter om finländska idrottsplatser, friluftsområden och
rutter. Dessutom innehåller Lipas ekonomiuppgifter om kommunernas idrotts- och
ungdomsväsenden. Lipas är styrt av Jyväskylä universitet och finansieras av Undervisnings-
och kulturministeriet.

Lipas kan användas med alla webbläsare. Dessutom kan Lipas användas med
mobilapparaternas webbläsare, men främst är den menad för datorbruk.

1.1 Användarnamn

Inget användarnamn behövs om du använder systemet exempelvis för sökning eller om du vill
skapa rapporter. Ett användarnamn och lösenord behövs för att lagra och uppdatera uppgifter.
För att få ett användarnamn kontakta per e-post: lipasinfo@jyu.fi.

1.2  Inloggning och val av språk

På Lipas startsida, www.liikuntapaikat.fi kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Klicka först på logga in, och mata in dina personliga uppgifter (bild 1). Du kan också välja
vilket språk du vill använda Lipas-systemet. För tillfället går det att använda Lipas på finska,
svenska och engelska.

Bild 1. Val av språk och inloggning.

Ifall det uppstår problem med inloggningen, försök igen. Kontrollera att du inte har CAPS-
LOCK -knappen på då du skriver lösenordet. Om det inte går att logga in, trots flera fösök,
kontakta lipasinfo@jyu.fi.
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2 SÖKVERKTYG

I Lipas kan du leta fram idrottsplatser, som finns lagrade i systemet på flera olika sätt. För enkel
sökning kan du utnyttja ’snabbsökning’. För att granska flera alternativ kan du leta med hjälp
av kartan eller söka ett visst ställe med adressen.

2.1 Snabbsökning

Uppe i högra hörnet på webbsidan finns det ett ’Snabbsök’ -fält där man kan skriva vilket
sökord som helst, t.ex. ”bana”. I fältet kan man också skriva flera ord, t.ex. ”bana” och ”sund”.

Under fältet öppnas det en lista med resultat från snabbsökningen. Resultaten kommer att visa
högst 100 idrottsplatser, vilka innehåller sökordet. Om du inte hittar det du letar efter, prova
söka på nytt med noggrannare sökord. Du kan gömma listan genom att klicka på pilen som
pekar neråt (bild 2).

Du kan välja från listan ett objekt som du vill granska noggrannare på, genom att klicka med
musen på idrottsplatsen. Du överförs automatiskt till kart perspektivet, där valda objektet finns
markerat med rött på kartan. Samtidigt öppnas det en låda med ’Uppgifter om objektet’, om du
vill stänga lådan, klicka på krysset i högra hörnet. När objektet är valt syns dess idrottsplatstyp
i vänstra kolumnen under idrottsanläggningar målat i blått (bild 3 och bild 4). Utseendet kan
variera beroende på om du är inloggad (bild 4) eller inte (bild 3).

Bild 2. Sökfält och lista på resultat av snabbsökningen.
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Bild 3. Läge på kartan, utseende utan inloggning.

Förutom basuppgifter kan du även kontrollera platsinformationen av idrottsplatsen. Klicka på
’Platsinformation’ så får du veta adressen till idrottsplatsen. Under övriga uppgifter finns det
tilläggsuppgifter om idrottsplatsen.

Bild 4. Läge på kartan, utseende inloggad.

Genom att klicka på ’Kontaktuppgifter’ får du fram adressen till idrottsplatsen. Genom att
klicka på namnet av idrottsplatsen får du fram en ruta med basuppgifter om idrottsplatsen.
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2.2 Sökning med hjälp av kartnivåer

På mellanbladet ’Idrottsplatser’ kan du välja vilken typ av idrottsplats du letar efter. I den
vänstra kolumnen finns det en lista på huvudgrupper, t.ex. ’Utomhusplaner och idrottsparker’.

Genom att klicka på någon av dessa huvudgrupper, dyker det fram undergrupper, t.ex.
’Närmotion och idrottsparker’, ’Bollplaner’. Genom att klicka på dessa undergrupper, kommer
det fram typen av idrottsplats, t.ex. ’Bollplan’. Här kan du välja vilken typ av idrottsplats
kommer att visas på kartan genom att klicka på typen. Det kommer att målas blått i den vänstra
kolumnen som ett tecken på att den typ av idrottsplats är vald. Om du valt fel typ, är det bara
att klicka på nytt på namnet av typen (bild 5).

Bild 5. Kartnivåer.

Klicka på den idrottsplatstyp du vill få fram på kartan. Du kan också välja flera alternativ
samtidigt för att synas på kartan. Klicka på ’Välj alla’ så får du fram alla olika idrottsplatstyper
på kartan. Varje typ har en olika symbol på kartan, för att underlätta tolkandet (bild 6).
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Bild 6. Valda kartnivåer och utseende på kartan.

Genom att klicka på symbolerna på kartan får du fram namnet på idrottsplatsen (bild 7). För att
få ytterligare information angående idrottsplatsen klicka på ’Visa alla uppgifter’.

Bild 7. Klickandet av en symbol på kartan.

2.3 Sökning med adress

Du kan också söka dig fram till en viss punkt på kartan med hjälp av adressen. Klicka på
’Kartverkyget’ och fyll i adressen i fältet ’Rör dig till adress’ (bild 8).
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Bild 8. Sökning med hjälp av adress.

Om du letar efter en idrottsplats med adressen, observera att symbolerna på kartan inte kommer
att synas om du inte valt dem tidigare under ’Idrottsanläggningar’.

Genom att klicka på ’Grundkarta’ kommer utseendet på kartan att förändras (bild 9).
Grundkartan fungerar inte om du zoomar för långt ut. I grundkartan finns inga adresser till syns.

Bild 9. Utseendet på grundkartan.
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3 KARTVERKTYG

Med de olika kartverktygen kan du flytta dig enkelt på kartan, zooma in och ut på kartan, och
dessutom göra diverse mätningar på kartan.

3.1 Flyttning på kartan

För att flytta dig på kartan kan du använda antingen pilarna uppe i vänstra hörnet eller använda
musen till hjälp. Genom att hålla vänster musknapp i botten, får du tag om kartan och sedan
kan  dra  kartan  åt  det  håll  du  själv  önskar.  Då  du  använder  musen,  måste  du  ha  ’Flytta’
kommandot valt (bild 10).

Bild 10. Flyttning på kartan.

3.2 Zooma in och ut på kartan

För att zooma in på kartan kan du antingen använda musens ”rulle”, musplattan med två fingrar
eller använda dig av ’Zoom’ kommandot. Då ’Zoom’ kommandot är valt, kan du antingen
klicka med vänster musknapp på kartan där du vill zooma in. Om du vill zooma in på ett
begränsat område, håll vänster musknapp i botten och dra över ett område du vill zooma in på.
Förutom detta kan du också använda + och – tecknen som finns vid ändorna av skalan för att
zooma in på (bild 11).
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Bild 11. Zooma in ett begränsat område.

3.3 Mätningar

Vid kartans högra sida kan du se flera olika mätverktyg, vilka kan användas för olika bruk.

3.3.1 Mät avstånd

För att mäta avstånd på kartan klicka på ikonen för ’Mät avstånd’, som finns i kartans högra
sida. Efter att du valt mätverktyget, dyker en ruta fram där du ser resultatet på mätningen. För
att mäta avstånd t.ex. på en rutt, klicka med musen på kartan där du vill börja mäta. För
korsningar och svängningar tryck igen med musens vänstra knapp för att bilda en kurva. På det
här viset får du ett mer noggrannare resultat. För att avsluta mätande och få fram avståndet på
den rutten dubbelklicka med musens vänstra knapp (bild 12).
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Bild 12. Mätning av avstånd och diverse mätverktyg.

3.3.2 Mät areal

För att mäta områdets areal kan du använda mätverktyget för att mäta areal. Den fungerar på
samma sätt som avståndsmätaren, dvs. genom att klicka på vänster musknapp där du vill börja,
t.ex. hörnet av ytan. Klicka med musen för att skapa randytor och avsluta mätandet genom att
dubbelklicka (bild 13).

Bild 13. Mätning av områdets areal.

3.3.3 Mät koordinater

För att mäta eller bestämma exakta koordinater på kartan, använd mätningsverktyget för
koordinater. Klicka med musen på kartan så får du platsens koordinater i resultatfältet. Punkten
kommer att markeras även med en röd symbol på kartan.
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4 SKAPA NYA IDROTTSPLATSER I LIPAS

För att kunna skapa nya idrottsplatser till Lipas, behöver du ett användarnamn och lösenord.
Om du har tappat bort användarnamnet eller lösenordet, kontakta lipasinfo@jyu.fi. Med ett
användarnamn kan du också granska uppgifter om nutida idrottsplatser och exempelvis
uppdatera deras information. För att skapa nya idrottsplatser i Lipas används alltid mellanbladet
’Idrottsplatser’ för att markera platsen på kartan.

4.1 Skapa punkt

För att skapa en punkt, använd punktverktyget som finns till höger om kartan (bild 14). Markera
sedan punkten på kartan, där den nya idrottsplatsen finns i verkligheten. Om du markerat
punkten på fel ställe, kan du antingen klicka på ’Ångra’ för att ta bort punkten från kartan. Du
kan också klicka på ’Flytta punkt’. Om du väljer att använda ’Flytta punkt’ måste du klicka på
punkten så att den blir aktiverad och målad blå. Sedan kan du dra punkten med musen till dess
verkliga plats. Då punkten är på plats, klicka på ’Färdig’.

Bild 14. Skapa en punkt.
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Då du klickat på ’Färdig’, öppnas det en ruta vart du sedan skall fylla i platsuppgifter om
punkten. Märk väl, att en del av fälten är obligatoriska att fylla i, såsom adress, kommun och
postnummer. Då du har fyllt i fälten för platsuppgifterna, klicka på ’Spara’ (bild 15.)

Bild 15. Skapa en punkt, platsuppgifter.

Efter att du sparat platsuppgifterna öppnas en ny ruta, där du skall välja vilken typ av idrottsplats
det gäller, t.ex. en badstrand och klicka på fortsätt (bild 16). Observera, att endast sådana
idrottsplatser som markeras som punkter på kartan görs såhär. För att skapa en rutt se 4.2.

Bild 16. Skapa en punkt, val av idrottsplatstyp.
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Då du bestämt vilken typ av idrottsplats det gäller, öppnas en ny ruta vart du fyller i
basuppgifterna om idrottsplatsen (bild 17). Obligatoriska uppgifter är märkta med en röd
stjärna. Förutom basuppgifter kan du också fylla i övriga uppgifter t.ex. strandens längd i meter.

Bild 17. Basuppgifter och övriga uppgifter om idrottsplatsen.

Då du fyllt i alla fält, klicka på ’Spara’ för att spara för att spara idrottsplatsen i Lipas. Efter det
är idrottsplatsen synlig för allmänheten. Symbolen på kartan ändras också enligt den
idrottsplatstyp du valt att idrottsplatsen skall representera (bild 18).

Bild 18. Färdig punkt på kartan, symbolen för badstrand.

Ifall du vill ändra på basuppgifter eller radera punkten från kartan, klicka på symbolen på kartan,
och klicka på ’Visa alla uppgifter’. Sedan kan du antingen radera hela punkten från kartan
genom att klicka på ’Radera’ eller ändra på basuppgifter genom att klicka på ’Visa uppgifter’.
Om du ändrar på uppgifter, kom ihåg att spara de uppdaterade uppgifterna!
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En punkt kan innehålla flera olika idrottsplatser (bild 19). Speciellt vanligt är det vid större
idrottsparker var det finns möjlighet att utföra olika slag av idrott. Istället för att lägga flera
olika punkter, kan man tillägga idrottsplatser under samma punkt genom att klicka på symbolen
på kartan och sedan klicka på ’Visa alla uppgifter’. I rutan som öppnas kan man då tillägga en
idrottsplats genom att klicka på ’Tillägg en idrottsplats’. För att ta bort en enskild idrottsplats
utan att ta bort hela punkten och de övriga idrottsplatserna, välj först den idrottsplats du vill ta
bort från listan och klicka på ’Ta bort idrottsplats’.

Bild 19. Tilläggande och borttagande av flera idrottsplatser i samma punkt.

4.2 Skapa en rutt

Rutterna är lite olika än punkterna. Ett ruttnätverk kan innehålla en eller flera rutter. Däremot
innehåller en rutt en eller flera ruttdelar. Ruttdelarna kan bindas fast i olika rutter och är den
minsta enhet som finns i Lipas. Då man ritar rutter ritar man egentligen ruttdelar som bildar
en rutt eller ett ruttnätverk. Observera att ruttdelen alltid skall klyvas/brytas vid en korsning,
för då kan ruttdelen utnyttjas i andra rutter också!

För att skapa en rutt, välj först ruttverktyget till höger om kartan. Klicka sedan på ’Skapa en
rutt’ för att hantera den kommande rutten. Klicka på ’Rita en ruttdel’ för att rita rutten på kartan.
Observera, att du måste zooma in tillräckligt nära för att kunna använda ritverktyget. Det kan
vara enklast att använda sig av grundkartan då du ritar rutter. I grundkartorna finns redan
ursprungliga spår och leder som används bl.a. till orientering (bild 20)



14

Bild 20. Till vänster: normalt kartutseende, till höger: grundkartans utseende.

Börja rita rutten med en punkt där du börjar. Klicka där med musens vänstra knapp och flytta
dig sedan vidare längs med rutten du vill rita. Klicka med vänstra musknappen för att skapa
kurvor i rutten. Då du har ritat färdigt rutten, dubbelklicka med vänstra musknappen för att
avsluta ritandet (bild 21 och bild 22).

Bild 21. Skapa en rutt.
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Bild 21. Rita ruttdelar, skapa korsningar.

Om du märker att du glömt att dubbelklicka för att skapa en korsning, går det antingen att ta
bort den ruttdel du just ritat och rita på nytt, eller genom att bryta ruttdelen (bild 22). Klicka på
”Bryt ruttdel” och välj den ruttdel du vill bryta, t.ex. Mångstäkta_osa_3. Klicka sedan på kartan
där du vill klyva rutten (vid en korsning!).

Det är viktigt att bryta ruttdelar vid korsningar, så att de olika ruttdelarna kan användas vid
olika rutter och ruttnätverk. Man kan använda ”Klistra ruttdel” -funktionen för att klistra en
existerande ruttdel från ett annat ruttnätverk till det egna. På det här viset skapas det inte ”flera”
ruttdelar med samma funktion i Lipas, utan en ruttdel som används i olika rutter och ruttnätverk.

Samma ruttnätverk kan innehålla flera olika rutter (bild 23). Efter att du ritat alla rutter som
ruttnätverket innehåller är det bara att spara informationen och välja typ av idrottsplats. För att
välja idrottsplatstyp är det viktigt att inte välja en punkt från listan, utan en typ som motsvarar
en rutt (bild 16)! Annars sker sparandet precis på samma sätt som med en punkt (bild 17). En
rutt kan också ha flera bruk, t.ex. på sommaren fungera som en konditionsbana och på vintern
som ett skidspår. Klicka då på rutten på kartan och följ instruktionerna som med punkten (bild
19).
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Bild 22. Brytning av en ruttdel.

Bild 23. Ett ruttnätverk med två olika rutter.
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5 SKAPA RAPPORTER

För att skapa rapporter behöver du inget användarnamn och lösenord, utan rapporternas

material är offentligt för allmänheten. Ur Lipas går det enkelt att skapa olika slags rapporter

(bild 24). Färdiga rapporter kan sedan också sparas som Excel- eller CSV-filer. För att börja

skapa rapporter, gå först till mellanbladet ’Rapporter’ och välj olika sökvillkor. Börja med att

välja plats/ort, du vill granska på. Märk väl, att du kan också ta större helheter såsom hela Östra

Finland på en gång. De valda kommunerna ändras i färg till blått i listan. Märk väl, att om du

inte vill ha med den kommun som är vald måste du klicka på kommunen i fråga på nytt, eller

klicka på ”Ta bort sökvillkor”. Om du inte orkar leta fram kommunen från listan kan du prova

att skriva in namnet i fältet ovanför listan. Gör likadant genom att välja idrottsplatstyper du vill

skapa rapporter av. Då du valt de sökvillkor du vill, klicka på ”Sök”

Bild 24. Skapandet av en rapport, val av sökvillkor.
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Efter att du skapat en rapport med Lipas, kan du antingen spara den som Excel- eller CSV-fil

på din egen dator (bild 25). Om du inte är nöjd med ditt sökresultat, kan du försöka ändra på

sökvillkoren för att minska på antalet träffar. Du kan också försöka att filtrera de sökresultat du

fick för att få ett noggrannare svar, t.ex. visa bara platser som finns på ’Utflyktskarta.fi’ (bild

26).

Bild 25. Rapportresultat.

Bild 26. Filtrering av resultaten.


