
5410140 - mystinen miitti Siilissä 

Paikka: Siilin Latu ry:n maja (LatuRasti) Siilinjärvi. 

Aika: 28.02.2016 klo 12:00 – 17:00 

 

Vaikka tämä materiaali onkin yleisessä jaossa, niin on suotavaa että jos 

esitystä tai sen osia käytetään jossakin toisessa koulutuksessa tai muussa 

yleisessä tilaisuudessa, niin siihen kysyttäisiin lupa! 

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: geohiltsu@gmail.com 

Tai sitten suoraan profiilin kautta. 

mailto:geohiltsu@gmail.com
http://www.geocaching.com/profile/?guid=34eda03d-bb74-4fd0-9074-49354625b5b7&wid=09a76d8c-797c-437a-92d4-8074464f5e5c&ds=2


Mysteerien ohjesäännöt 
II. GEOKÄTKÖKUVAUKSEN ohjesäännöt: 

1.Kaikkia geokätköjä koskevat ohjesäännöt 

1. Tekniset vaatimukset 

Kätköä, joka edellyttää kätköilijää vierailemaan toisella verkkosivulla, ei julkaista, jos 

löytäjän täytyy luoda tili tai antaa henkilökohtaisia tietoja toiselle verkkosivulle. Tietoturva 

huomioonottaen sellaista kätköä ei todennäköisesti julkaista, joka edellyttää ohjelman 

asennusta, tai tiedon tai ohjelmiston ajamista. Muistitikkujen tai vastaavien laitteiden 

käyttö ei ole sallittua. 

Jotkut tiedostot (etenkin .txt ja .pdf ja kaikki äänitiedostot) voivat olla hyväksyttävää 

sisältöä kätkösivulla, jotta voitaisiin käyttää enemmän luovuutta. Näiden ladattavien 

tiedostojen tulee olla kaikkien ohjesääntöjen mukaisia ja sisältää oheinen teksti linkin 

yläpuolella: 

"Huom! Olet aikeissa ladata tiedoston, joka sisältää lisätietoja, joita tarvitaan tämän 

geokätkön löytämiseksi. Kätkön omistajana vastaan siitä, että tämä tiedosto on turvallista 

ladata, vaikka Groundspeak tai tarkastaja ei ole tarkistanut, onko siinä mahdollisesti 

haitallista sisältöä. Lataa oheinen tiedosto omalla vastuullasi. [lisää linkki tähän]" 



Mysteerien ohjesäännöt 
II. GEOKÄTKÖKUVAUKSEN ohjesäännöt: 

2. Lisäohjesäännöt tietyille kätkötyypeille 

3. Mysteerikätköt 

Kätkön ratkaisemiseen tarvittavien tietojen pitää olla yleisesti saatavilla ja arvoituksen 

tulee olla ratkaistavissa kätkökuvauksessa annetuilla tiedoilla. 

Monilla tämän tyypin kätköillä annetut koordinaatit eivät osoita kätköpaikkaan, vaan 

ovat yleinen viitepiste, kuten esimerkiksi läheinen parkkipaikka. Kätkön pitää sijaita alle 3.2 

kilometrin (2 mailin) päässä annetuista koordinaateista. Tämä mahdollistaa sen, että 

kätkö tulee mukaan alueen hakutuloksiin ja Travel Bugien matkalaskurit pysyvät 

kohtuullisen tarkkoina. Lisää kätkön lopulliset koordinaatit ja muut reittipisteet 

kätkökuvaukseen ennen tarkastukseen lähettämistä. 

Ennen kuin lähetät kätkökuvauksen tarkastukseen, kirjoita kätkökuvaukseen 

tarkastajaviesti "Post Reviewer Note", jossa kerrot, miten arvoitus ratkaistaan. Tämä 

lokikirjaus poistuu automaattisesti julkaisun yhteydessä. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

1. Kenttämysteerit 

Ovat mysteerejä joissa täytyy suorittaa maastossa jonkinlainen tehtävä, että saa oikeat 

koordinaatit tai jos kätkö on bogusnaateissa, niin suoritettavalla tehtävällä kätkörasia 

saadaan auki jne. 

Yleensä näistä mysteereistä löytyy ”field puzzle” attribuutti. 

Lisäksi on olemassa ns. beacon mysteereitä, joissa bogusnaateista löytyy esim. Chirp-

majakka tai NFC-tagi (Near Field Communication), myös sellaisiakin on jossa boguksesta 

saa yhteyden wlan-verkkoon, joka jakaa tietoa kätköstä. 

Näissä mysteereissä on oltava ”wireless beacon” attribuutti. 

Myös ns. yökätköt ovat yleensä kenttämysteerejä. Tällaisia ovat esim. heijastin kätköt 

joissa seurataan heijastin jataa, jonka päästä löytyy kätkö. 

Yleensä näistä mysteereistä löytyy ”night cache” ja ”flashlight required” attribuutit. 

Myös bonuskätköt ja haastekätköt ovat luokitukseltaan mysteerejä. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

2. Elokuva-, kirja- ja musiikkimysteerit, sekä kertomusmysteerit 

Ovat mysteerejä joissa täytyy katsoa elokuva, lukea jokin kirja tai kuunnella musiikkia, 

jolloin saa vastauksen esitettyihin kysymyksiin. Kuvauksessa voi olla myös jonkinlainen 

kertomus, josta naatit saa selville. Usein näkee myös nuotistoon liittyviä mysteerejä. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

3. Googletusmysteerit 

Ovat mysteerejä joissa vastaukset mysteerin ratkaisuun saadaan internetin ihmeellisestä 

maailmassa, esim. googlettamalla tai mahdollisesti annetun/piilotetun kotisivuston sivuilta. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

4. Kuvamysteerit 

Ovat mysteerejä joista löytyy tavalla tai toisella kuva, johon on piilotettu erinäisillä keinoilla 

mysteerin ratkaisu. Kuva-arvoitus mysteereissä taas kuvaukseen oh heitetty läjä kuvia, 

joista sitten pitää arvailla jonkinlainen ratkaisu. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

5. Salakirjoitusmysteerit 

Ovat mysteerejä joissa on jonkinlainen kryptaus suoraan kuvauksessa tai se on piilotettu 

tavalla tai toisella jonnekin. Näitä ratkoessa yleensä tarvitaan jonkinlainen työkalu, osaan 

tarvitaan myös salausavain, joka mahdollisesti tarvitaan myös ratkaista. 

Yksinkertaisin salakirjoitus on ceasar cipher 13, eli paremmin tunnettuna ROT13 jolla myös 

kätkökuvauksen vinkki on ”rotattu”. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

6. Mittausmysteerit 

Ovat mysteerejä joissa pitää laskea esim. suunta ja matka kätkölle tai reittipisteelle, tai 

kahden viivan leikkauspiste jne. 

Sellaisiakin mysteerejä on paljon joissa pitää laskea kolmion (tai useampi kulmaisen) 

leikkauspisteitä tai pinta-ala. Myös ympyrästä laskettavia mysteerejä on jonkin verran, 

jossa pitää laskea kahden tai useamman ympyrän leikkauspiste jne. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

7. Ammattiin tai muuhun erikoisosaamiseen liittyvät mysteerit 

Ovat mysteerejä joissa pitää hallita jokin erityistaito tai ammattikunnan osaaminen. 

Yleensä nämä mysteerit ovat tarkoitettu tietylle ryhmälle tai osaamiskunnalle, mutta 

joskus niiden ratkomisen myötä saattaa avautua ihan uusia taitoja, toki onko siitä hyötyä, 

niin se on sitten eri juttu. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

8. Matemaattiset mysteerit 

Ovat mysteerejä joissa täytyy osata hyvät matemaattiset taidot. 



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

9. Muut luokittelemattomat mysteerit 

Tähän kategoriaan varmaan menee sitten ne kaikki muut tuhannet mysteerit joissa 
ratkaisuideoita on pilvin pimein jne.  



Mysteerien luokat (Hiltsun omia ajatelmia, ei siis mitään virallista) 

10. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tietysti AMA mysteerit 

AMA, eli Arvaa Mitä Ajattelin. Tähän kategoriaan varmaan voisi laittaa monia sellaisiakin 

mysteerejä joissa on lopunperin ihan järkevä ratkaisutapa, mutta tekijä ei vaan ole 

antanut tarpeeksi vihjeitä sen ratkaisutavan löytämiseksi, jolloin ratkaisijan on se vaan 

arvattava, siis mitä tekijä on ajatellut. 

Mutta joskus vaan törmää mysteereihin joissa ei ole oikeasti päätä eikä häntää, yleensä 

on vaan heitetty joukko ”juttuja” kuvaukseen ja niistä pitäisi saada sitten jotain aikaiseksi 

ilman minkäänlaista juonta, pahinta että sinne on tarkoituksella tungettu turhaa tietoa, 

joilla ei ole mitään tekemistä ratkaisun kannalta. 

Mutta, jokainen tekee tyylillään  



Aletaan ratkaista mysteeriä, perusasiat 
Mitä kannattaa ensimmäisenä tarkastaa mysteeristä jossa ei ole selvää tehtävää? 

1. Lähdekoodi. 

Jos kuvauksen tekstiosaan on piilotettu jotain, niin se löytyy tarkastelemalla lähdekoodia. 

Tämä onnistuu helpoiten, kun menet hiirellä kuvauksen vasempaan tai oikeaan laitaan ja 

painat hiiren oikeaa nappia ja aukeavasta valikosta valitaan ”Näytä sivun lähdekoodi” 

tai voit avata lähdekoodisivun suoraan näppäimillä Ctrl+U. Firefoxissa voi tehdä myös 

täsmä haun maalaamalla hiirellä kuvauksen teksti ja painamalla sen päällä hiiren oikeaa 

nappia ja valitsemalla sitten valikosta ”Näytä valinnan lähdekoodi” jolloin koodisivu 

aukeaa suoraan kuvaustekstiin. 

Kun lähdekoodisivu on avautunut, niin ensin sivulla on Geocaching.comin perustekstiä, eli 

kaikki mitä sivulla on ja varsinainen kuvaus, jota tekijä voi muokata alkaa paljon alempaa. 

Kuvaus alkaa tekstin ”<span id="ctl00_ContentBody_ShortDescription">” jälkeen. 

Periaatteessa kuvaukseen voidaan piilottaa aika paljon asiaa, siten ettei se näy itse 

kätkösivulla. 



Miitissä oli puhetta miten ipadillä ja Androidilla näkee lähdekoodin. 

Show code on ilmaisohjelma ipadille, johon itse sivu ladataan. Näyttö 

jakautuu kahtia, jossa toisella puolella on itse sivu ja toisella puolella 

lähdekoodi. 

View Source on maksullinen appsi ipadille (0,99$), joka toimii Safari-

selaimen lisäosana. 

Androidille löytyy Play kaupasta ainakin tällainen, ei ole testattu, 

mutta ainakin esittelyssä se näyttää lupaavalle. 

JORMA2002 ja Hiltsu 

Ipad ja Adroid 

https://itunes.apple.com/us/app/show-code-web-page-source/id490284798?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/show-code-web-page-source/id490284798?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/view-source-html-javascript/id917660039?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/view-source-html-javascript/id917660039?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/view-source-html-javascript/id917660039?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tozalakyan.viewsource


Safari 
Selaimessa sivun lähdekoodin näytön sisältävä Kehitys –valikko otetaan käyttöön seuraavasi: 

Pikari 



Safari 
Safari –valikosta valitaan Asetukset 

Avautuvasta ikkunasta 

lisävalinnat –välilehden 

alareunaan ”täppä” 

kohtaan: ”Näytä kehitys 

–valikko valikkorivillä.” 

Pikari 



Aletaan ratkaista mysteeriä, perusasiat 
Mitä kannattaa ensimmäisenä tarkastaa mysteeristä jossa ei ole selvää tehtävää? 

1. Lähdekoodi. 

Esimerkkejä: 

Käyttämällä HTML-kommentointiin tarkoitettua käskyä <!--/N 63° 03.974 E 027° 38.105/--> 

Eli merkkien <!--/ ja /--> väliin voi kirjoittaa mitä vaan ja se ei näy kuvaussivulla. 

Kuvauksen ”taakse” voi piilottaa myös kätevästi kuvan, lisäämällä kuvan linkin 

seuraavalla tavalla <a href="http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/#lappi-exif-jpg"></a> 

Kuvan linkin voi myös piilottaa naamioimalla sen tekstiin, eli kun tiettyä tekstiä klikkaa 

avautuu kuva <a rel="nofollow" href="http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/#lappi-

lopussa-gif" target="_blank">.</a> tässä tapauksessa blank">.</a> oleva piste näkyy, 

mutta linkki ei.  

Tekstin voi myös kirjoittaa valkoisella tekstillä, jolloin se ei näy kuvauksessa suoraan, vaan 

sen saa näkyviin maalaamalla kuvauksen tekstin hiirellä. Valkoinen teksti myös näkyy 

lähdekoodissa seuraavasti <font color="white">N 63° 03.974 E 027° 38.105</font><br> 

http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/
view-source:http://geojk.webnode.fi/kuvagalleria/


Aletaan ratkaista mysteeriä, perusasiat 
Mitä kannattaa ensimmäisenä tarkastaa mysteeristä jossa ei ole selvää tehtävää? 

2. Muita mahdollisia piilotustapoja 

Kätkössä voi olla virtuaalisesti TB tai GC, jonka kuvaukseen voi aivan samalla tavalla 

piilottaa tekstiä, kuvia ja linkkejä kuin itse kätkön kuvaukseen, eli niiden kuvauksen 

editointi on samanlaista kuin kätkökuvauksen, joten kannattaa tutkia myös TB:n ja GC:n 

lähdekoodit jos sellaisia kätköön on ”tiputettu”. Myös vanhoja kulkijoita jotka ovat olleet 

kätkössä kannattaa tarkastella, tämän saa selville tarkastelemalla kuvauksen Inventorysta 

”View past Trackables” linkkiä. 

Mysteeri voi olla myös piilotettu otsikkoon, eli otsikko voi olla avain koko mysteeriin. Joskus 

kannattaa googlettaa mysteerin nimi, sillä se saattaa aukaista nimelle ihan uusia 

ulottuvuuksia. Toki nimi voi olla myös vinkki mysteerin ratkaisuun tai se voi olla koodi, jonka 

aukaisemalla saa selkokielisen ratkaisumallin. 

Mysteerin ratkaisu voi löytyä myös tekijänsä profiilista, sillä sitäkin voidaan editoida 

samalla tavalla kuin kätkökuvausta. 



Aletaan ratkaista mysteeriä, perusasiat 
Mitä kannattaa ensimmäisenä tarkastaa mysteeristä jossa ei ole selvää tehtävää? 

3. Bogusnaatit 

Koska ohjesäännöissä on määrätty, että lopullinen kätkö tulee olla kahden mailin, eli 3,22 

kilometrin sisällä bogusnaateista, niin mysteereissä joissa selvästi ratkaisu perustuu 

varsinaisiin koordinaatteihin, voidaan jo heti päätellä että asteet ja mahdollisesti kymmen 

minuutit ovat samat kuin boguksessa. Eli Suomessa tämä tarkoittaa teoriassa muutosta 

pohjoisiin naatteihin ±1,73 minuuttia ja itäisiin ±3,82 minuuttia. 

Esimerkkinä tämän miitin koordinaatit N 63° 03.974 E 027° 38.105: 

N-naatit voisivat olla välillä N 63° 02.244 - N 63° 05.704 

E-naatit voisivat olla välillä E 027° 34.285 - E 027° 41.925 

Toki naatit eivät voi olla yhtäaikaa N 63° 05.704 E 027° 41.925 koska silloin mennään reilusti 

yli sallitun. Tuossa mallissa ajatuksena on että naatteja siirretään joko länteen tai itään, 

sekä pohjoiseen tai etelään. 

Tämän voi havainnollistaa Ympyröijällä 

http://fba.evvk.com/geo/ympyra?a=63.0662333333333&b=27.6350833333333&c=3220&d=&e=&f=&a=63.0662333333333&b=27.6350833333333&c=&d=&e=63%C2%B0 05.704&f=27%C2%B0 41.925&a=&b=&c=&d=&e=&f=&a=&b=&c=&d=&e=&f=&a=&b=&c=&d=&e=&f=


Aletaan ratkaista mysteeriä, perusasiat 
Koordinaattijärjestelmät 

Mysteeri voi perustua myös erilaisiin koordinaattijärjestelmiin tai itse ratkaisusta tulee 

sellainen joka on eri koordinaattijärjestelmää (itse käytän paljonkin vastaavaa). 

Koordinaatit voidaan ilmaista monella eri tavalla, esimerkkinä miitin naatit. 

WGS84 Asteet, minuutit ja minuutin osat: N 63° 03.974 E 027° 38.105 

WGS84 Asteet, minuutit ja sekunnit: N 63° 03' 58.44'’ E 27° 38' 6.3” 

WGS84 Asteet ja asteen desimaalit: N 63.06623333 E 27.63508333 

ETRS-TM35FIN – tasokoordinaatit: N 6993127  E 532095 

Eli kaikki ovat tasokoordinaattijärjestelmiä ETRS89 

 

Karttapaikka on hyvä ohjelma muuntaa koordinaatit eri muotoihin. Asteet, minuutit ja 

minuutinosat syötetään N-laatikkoon 63d03.974 ja E-laatikkoon 27d38.105 eli asteen tilalle 

laitetaan d-kirjain ilman N ja E kirjaimia. 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/koordinaatit/koordinaatit.html


Aletaan ratkaista mysteeriä, perusasiat 
”Työkaluja” 

Geocaching Toolbox löytyy aika kattava valikoima erilaisia työkaluja. 

Yksi monista Exif viewer lukijoista, jolla saa näkyviin kuvan “taakse” piilotettua tietoa. 

Joukko salakirjoitus työkaluja. 

Paljon erilaisia yksikkö muunnoksia, sekä myös muunnin.com. 

Vastuksien värikoodit. 

Suomalainen anakrammikone. 

Online kuva editori. 

Base muunnoksia 

Ympyröijiä http://fba.evvk.com/geo/ympyra ja http://xiit.dy.fi/gc/ 

Hiiukan kehittyneempi edelliseen http://geo.javawa.nl/coordcalc/index_en.html 

 

http://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en
http://regex.info/exif.cgi
http://rumkin.com/tools/cipher/
http://www.convertworld.com/fi/
http://muunnin.com/
http://www.kouluelektroniikka.fi/vastus.html
http://www.arrak.fi/fi/ag
https://pixlr.com/editor/
http://convertxy.com/index.php/numberbases/
http://fba.evvk.com/geo/ympyra
http://xiit.dy.fi/gc/
http://geo.javawa.nl/coordcalc/index_en.html


Kuvamysteerit 

JORMA2002 



Alkuperäinen kuva 

lappi_original.jpg 



Kuvan exif-tiedot säilytetty 



Kuvan exif-tietoja muokattu 

lappi_exif.jpg 



Lappi_exif kuvan tiedot 



Jpg-kuvat 

heksaeditori 

 Normaalit .jpg .kuvat alkavat FF D8 ja päättyvät FF D9 

 



Päättymismerkki FF D9 

 Jos päättymismerkki FF D9 on ennen kuvatiedoston loppua, niin kuvalle on 

tehty jotain 

 Tässä on lisätty exif-tietoja 

 



Lappi_lopussa.gif 



Kuvatiedoston loppuun lisätty 

koordinaatit tekstinä 

 Exif-tiedoista näkee, että jotain on tehty 

 



Kuvaa voi tarkastella myös windowsin 

muistiolla 



Lappi_pakattu.gif 



Kuvaan on lisätty toinen pakattu 

tiedosto, tässä lappi.txt 

 Avataan kuva muistiolla tai heksaeditorilla ja katsotaan loppua 

 



Puretaan tiedosto sopivalla ohjelmalla 

PK-zip Winrar, 7Zip…(PK, Rar!,7Z –.jpg kuvien 

koodissa) 



Kontrastia, valoisuutta ym. 

muuttamalla 



Kontrastin, valoisuuden ym. muutoksia 

tehty 



ASCII  

JORMA2002 



ASCII American Standard Code for Information Interchange 

 Vuonna 1963 julkaistiin (1967 täydennettiin) 7-bittinen ASCII-koodi 

kaukokirjoittimissa käytetyn Baudot-koodin pohjalta 

 ASCII koodissa bitit vastaavat 26 kirjainta, 10 numeroa, erikoismerkkejä ja 

ohjausmerkkejä 

 Esimerkiksi 100 0001 eli 65 vastaa kirjainta A 

 Rivinvaihto eli LF (Line Feed) on 000 1010 eli 10 

 Numero 1 on 011 0001 eli 49 

 Kysymysmerkki ? on 011 1111 eli 63 

 N 63 03.974 E 027 38.105 on 78 32 54 51 32 48 51 46 57 55 52 32 69 32 48 50 

55 32 51 56 46 49 48 53 



Alkuperäinen 7-bittinen ASCII-taulu pienaakkoset mukaanlukien 



8-bittinen koodaus 

 7-bittinen ASCII-koodi ei sisällä esim. scandeja Ä, Ö, Å, ä, ö å 

 Suomalainen versio (ISO646-FI) korvasi merkit [\]^ merkeillä ÄÖÅÜ ja {|}~ 

merkeillä äöåü 

 Muita kansallisia versioita ovat esim. ISCII(Intia), VISCII(Vietnam), ja YUSCII 

(Jugoslavia) 

 7:llä bitillä pystytään esittämään 128 merkkiä, 8:lla 256 

 IBM PC määritteli code page 437:n, joka korvasi alun contol-merkit 

hymiöillä, DOS tukee tätä koodausta ns. alt-koodit. Esim alt-142 on Ä 

 Microsoft suunnitteli Windows-1252 koodauksen. Esim alt-0196 on Ä 



8-bittinen koodaus jatkoa… 

 ISO-8859-1 (ISO-Latin-1) koodaus eroaa merkkien 128-159 osalta Windows-

1252 koodauksesta 

 Unicode (UTF-8, UTF-16, UTF-32) 21-bittinen, yli miljoona merkkipaikkaa 

 UTF-8 osittainen yhteensopivuus vanhempien järjestelmien kanssa 

 Firefox selaimessa valikosta Näytä – merkistökoodaus 

 



01001110 00100000 00110110 00110011 10110000 00100000 00110000 00110011 00101110 

00111001 00110111 00110100 00100000 01000101 00100000 00110000 00110010 00110111 

10110000 00100000 00110011 00111000 00101110 00110001 00110000 00110101 

Windows-1252 

 
 N 63° 03.974 E 027° 38.105 

 

 http://www.rapidtables.com/convert/number/bina

ry-to-ascii.htm 

ISO-8859-1 

 N 63� 03.974 E 027� 38.105 

 

 http://www.geocachingtoolbox.com/index.php?l

ang=en&page=asciiConversion 

Binäärikoodi on muunnettu ASCII-koodiksi kahdella eri netistä löytyvällä 

konvertterilla, toinen käyttää Windows-1252 muunnosta ja toinen ISO-8859-1 

muunnosta. Kummastakaan ei käy ilmi, mitä muunnosta ne käyttävät. 

Kirjaimet A-Z ja a-z sekä numerot 0-9 tulevat yleensä samoin kaikilla 



?♥○•♦ 

←&◙♣ 

 Code page 437 mukainen koodaus 

 ? vastaa 63, ♥ vastaa 3 ja ○•♦ merkitsee 974 Eli N 63 03.974 

 ← vastaa 27, & vastaa 38, ◙ vastaa 10 ja ♣ vastaa 5 

 Eli E 27 38.105 

 



Lukujärjestelmät ja 

muunnokset 

Jorma 2002 



Kantalukujärjestelmät 

 Kymmenjärjestelmä     kantaluku 10 

 Binäärijärjestelmä      kantaluku 2 

 Oktaalijärjestelmä     kantaluku 8 

 Heksadesimaalijärjestelmä   kantaluku 16 

 12510 = 0111 11012 = 1758 = 7D16 

 Muilla ei juuri käytännön merkitystä 

 Mysteereissä voi olla tietenkin mikä tahansa 

 3F 3.3CE   1B 26.69 

 



Kymmenjärjestelmä 

 Kantalukuna 10 

 Sisältää numerot 0, 1, 2, … 9 

 Numeron paikka ilmaisee suuruusluokan 

 345 = 3 x 100 + 4 x 10 + 5 x 1 = 3 x 102 + 4 x 101 + 5 x 100 

 2,83 = 2 x 1 + 8 x 0,1 + 3 x 0,01 = 2 x 101 + 8 x 10-1 + 3 x 10-2 

 Muut kantalukujärjestelmät muodostetaan samalla tavalla 



Binäärijärjestelmä 

 Kantalukuna 2 

 Sisältää vain kaksi merkkiä 0 ja 1 

 Luvut muodostetaan kuten kymmenjärjestelmässäkin 

 1011 = 1 x 8 + 0 x 4 + 1 x 2 + 1 x 1 = luku 11 kymmenjärjestelmässä 

 1011 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 

 Kymmenjärjestelmän luku 105 = 64+32+8+1 = 0110 1001 

 

0 1 1 0 1 0 0 1 

128 64 32 16 8 4 2 1 

105  - 64  = 41 

41  - 32  = 9 

9  - 8  = 1 



Heksadesimaalijärjestelmä 

 Kantalukuna 16 

 Tarvitaan 16 merkkiä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F 

 A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15 vastaavuudet 10-järjestelmässä 

 30010 = 1 x 256 + 2 x 16 + 12 = 12C16 

 30010 = 1 x 162 + 2 x 161 + C x 160 

 Käytetään paljon tietotekniikassa 

 Esim. RGB väreissä #FFFFFF = valkoinen, #FFA500 = oranssi 



Muunnokset http://www.geocachingtoolbox.com/ 



Muut lukujärjestelmät 

 Roomalaiset numerot esim. MMXVI = 2016 

 Babylonialaiset numerot, kaksi merkkiä 1 ja 10, näitä toistamalla 1- 59       

sen jälkeen paikkamerkki  

 Maya-intiaanien luvut, 1 on piste . 5 on viiva – 

 Kreikkalaiset (joonialaiset) luvut esim. 5410140 =αΜφμα͵, ρμ͵ 

 Hebrealaiset numerot, ei nollaa 

 Ja monia muita…. 

 

 

 


