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11v: Se on meri idässä. Mutta se on aika roskainen tai niinku aika likainen

10v: Ei kai kauheasti oo haita. Eikä muutkaan kalat mahdu uimaan kun on niin 
likaista. Mutta niitä kaikkia voi syödä.

9v: Itämeri ei oo ollenkaan puhdas, siellä on paljon roskia ja muoveja. 

50+: ihan turha siihen [Itämereen]  on sitä rahaa laittaa. Sitähän on tutkittu jo 
vuosikymmeniä ja huonompaan suuntaan menee vaan koko ajan
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Kokonaan jää huomiotta:
• Miten hienoja elinympäristöjä pinnan 

alla onkaan
• Miten paljon on tehty toimia meren 

tilan parantamiseksi
• Miten monessa asiassa on onnistuttu



Itämeri.fi - verkkosivusto

Kuva : Metsähallitus

Itämeri visuaalisesti ja helppokäyttöisesti yhdessä paikassa



Itämeri.fi haluaa näyttää Itämeren 
uudessa valossa

Lähde: Metsähallitus

Itämerta koskeva tieto ja data 
paremmin kaikkien saataville

Näytetään Itämeren monet puolet

Lisätään Itämeri-tietoisuutta ja 
kiinnostusta Itämereen



Kattavasti luotettavaa tietoa Itämerestä eri 
näkökulmista

Luonto ja sen muutos: Tutustu pinnanalaiseen maailmaan: Itämeren luonto 
on monimuotoisempi kuin uskotkaan!

Yhteiskunta ja Itämeri:  Miten voidaan sovittaa yhteen kaikkien Itämerta 
tarvitsevien toimijoiden tarpeet? 

Tutkimus: Millaista on tutkimustyö tutkijan silmin? Katso mitä uutta on 
selvinnyt meriroskatutkimuksessa!

Vapaa-ajanvietto:  Selvitä mitä merellä voi nähdä ja tehdä, millaiset ovat 
jokamiehenoikeudet merellä

Kuva: Pive Toivonen
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Tietoa on visualisoitu lukuisilla tavoilla

Paljon erilaisia käyttäjäryhmiä, yksi esitystapa ei palvele kaikkia

Kartoitettu erilaiset tietolähteet ja pyritty esittämään tiedot kullekin 
asiakasryhmälle tarpeellisella tavalla



Itämeri nyt –reaaliaikaista tietoa 
kaikkien saataville

Onko merivesi tällä hetkellä korkeammalla kun yleensä 

Selvitä onko lähistön rannoilla sinilevää

Katso miltä Itämeri näyttää uusimmilla satelliittikuvilla

Miten paljon laivoja Itämerellä liikkuukaan ja minne ne 
ovat matkalla

Lähetä omat havaintosi Itämereltä

Opettaja Poliitikko Toimittaja Suuri yleisöAsiantuntija





Opi ja tutki –
meriaiheiseen opetukseen

Kokonaisuus Itämeri-aiheisen
opetuksen tueksi

Sisältää tietoa, materiaaleja ja 
visualisointeja tärkeimmistä mereen
liittyvistä aiheista.

Kysy Itämerestä –palsta

Ladattavia opetusmateriaaleja



Datapalvelut

Luotu käyttöliittymät merellisen
datan etsimiseen ja lataamiseen
kaikista meritietoa tuottavien
laitosten tietokannoista

Koottu yhteen paikkaan olemassa
olevat kansalliset ja kansainväliset, 
Itämerta koskevat datapalvelut



Ei pelkkä nettisivu vaan meritiedon yhteenliittymä

©  Mats Westerbom

https://seasite.fleetrangelive.com/60.25000,23.75000/8


Käyttöä seurataan automaatisesti ja 
asiakastutkimuksella

Kävijöitä tähän mennessä n. 40 000, suurin osa kansalaisia.

Käyttöä seurataan automaattisesti, lisäksi kesällä toteutettiin 
käyttäjätutkimus: Itämeri.fi:ssä yli 400 vastaajaa, Merioppaassa 
lähes 300.

Käytetään eniten tiedon hakuun. Myös oman toiminnan 
suunnittelu kiinnostaa

Itämeri on jo aiemmin vastaajia yleisesti kiinnostava aihe, ja 
palvelusta haetaan tähän lisätietoa. Erityisesti ajankohtaiset asiat 
kiinnostavat: Itämeri Nyt, meriliikenne (Amorella), levätilanne

Käyttäjät, jota ovat jo tutustuneet palveluun, ovat siihen varsin 
tyytyväisiä: 
- sivuston teksti on helposti luettavaa (81%)

- avoimissa vastauksissa oli runsaasti positiivista palautetta



Hankkeelle asetetut tavoitteet on 
saavutettu moninkertaisesti

”Kootusti paljon dataa Itämerestä. Aineiston määrä ja 
tieteellinen laajuus yllätti positiivisesti.”

”Hyvä tietolähde ja asiaa on havainnoitu merkittävästi.”

1/3 käyttäjistä sanoi mielipiteen Itämerestä muuttuneen 
positiiviseen suuntaan ”Luulin että Itämeri on samea ja kuollut, 
mutta sainkin nähdä 'Itämeri kuvina' osiosta aivan toisenlaista 
Itämerta”

”Kuinka paljon laivaliikennettä Itämerellä on, oli 
hämmentävää”

”Paljon sellaista tietoa mitä en tiennyt entuudestaan.”

Itämerta koskeva tieto ja 
data paremmin kaikkien 
saataville

Näytetään Itämeren monet 
puolet

Lisätään Itämeri-
tietoisuutta ja kiinnostusta 
Itämereen



Meriopas.fi 
käyttäjätutkimus

83% piti Meriopasta erittäin tai melko 
hyödyllisenä

Käyttäjät yllättyivät mitä kaikkea se piti sisällään 
(mm. yhdistetty sää, laiva- ja sameustiedot)

Reaaliaikainen tieto kiinnostaa eniten.

Sivusto oli paljon kevyempi käyttää kuin moni 
muu sovellus ja kuluttaa vain vähän akkua

”Oppaaseen kootun datan laajuus, sää, 
kaukokartoitus data, kiinnostavat kohteet ja toki 
kansallispuistojen yms palvelut jne muodostaa 
hienon kokonaisuuden!”

Paula Kankaanpää
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Meritietoportaalin palvelut ja käyttöliittymät jäävät Syken ylläpitoon
• Tietokeskus vastaa teknisestä ylläpidosta
• Merikeskus koordinoi sisällön ylläpitoa

• Hankepartnerit huolehtivat omien aineistojensa ja sivujensa ylläpidosta. 
Kaikki partnerit ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa yhteistyötä.

Sivusto on tehty kevyesti ylläpidettäväksi ja suurin osa tiedoista luetaan 
automaatiisesti rajapinnoista

Vuotuinen ylläpito kattaa
• Vuotuisia tietoja sisältävien graafien lähtötietojen päivitys

• Uusien kuvien ja materiaalien lisäys

• Linkkien ja rajapintojen toimivuuden tarkastaminen
• Palautteisiin vastaus ja virheiden korjaus

Laajempi ylläpito toteutetaan hankkeina. 

Myös ylläpito on yhteistyötä
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”Itämeri on kuin kolmosen ratikka Helsingissä. Rakastettu, kovassa käytössä, 
kulunut, mutta hyvällä tavalla hyvännäköinen. Sen kyydissä (laineilla) on 
joka päivä mahdollista nähdä jotain uutta ja mielenkiintoista. En elä 
päivääkään ilman että Itämeri on mielessä jollakin tavalla.”


