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Vesi.fi-hanke pähkinänkuoressa

• Maa- ja metsätalousministeriön hanke
vesitiedon tuottamisen ja jakamisen
kehittämiseksi

• Hanke käynnistynyt 2018
• Vesi.fi-verkkopalvelu osa hankkeen

toteutusta
• Mukana ohjauksessa ja kehittämisessä

laaja verkosto vesitiedon tuottajia
• Käyttäjät keskiössä palvelun

suunnittelussa



Tavoite
Helppokäyttöinen ja käyttäjälähtöinen

ajankohtaisen vesitiedon palvelu kansalaisille ja asiantuntijoille
www.vesi.fi



Palvelukehityksen kantava ajatus
Sisällössä, rakenteessa ja toiminnallisuuksissa vähemmän on enemmän
sekä käytettävyyden, saavutettavuuden että ylläpidon näkökulmasta.



Ilmastonmuutoksen hydrologiset vaikutukset Suomessa

Noora Veijalainen, SYKE

Ääri-ilmiöt lisääntyvät – Vaikutuksia sekä arkeen että vapaa-aikaan
Tarve kanavalle ajankohtaisen vesitiedon viestimiseksi



Vesi.fi – Monipuolinen tietopalvelu
vesitilanteesta

• Karttapalvelu
• Vesitilannepalvelu
• Paikallisvesitilannepalvelu
• Tulvatilannepalvelu
• Tiedotteet
• Tietoartikkelit

Kuva: vesi.fi

Paikkatietoa, graafeja,
tilastotietoja ja tiedotteita



Vesi.fi – Tietoa vesitilanteesta

• Yleinen vesitilanne
• Vesistöt ja pohjavedet
• Reaaliaikainen tieto teemakarttoina,

havainnekuvina ja ennustegraafeina
• Asiantuntijan vesitilannekuvaus

• Tulvatilanne, ennusteet ja varoitukset
• Joki-, järvi- ja meritulvat sekä rankkasateet
• Tulvapäivystäjän tilannetiedote
• Tulvakeskuksen tilannetiedote – tulossa!

Kuva: vesi.fi



Vesi.fi – tietoa vesitilanteesta



Vesi.fi – Tietoa vesitilanteesta
• Kuivuus

• Lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteet: valunta,
maankosteus, haihdunta ja pohjaveden
määrä

• Pohjavesiasiantuntijan tilannetiedote
• Pitkän aikavälin ennustekartat tulossa

• Lumi- ja jääpeite
• Jäänpaksuus, lumen syvyys, lumen vesiarvo,

routa
• Veden laatu

• Pinta- ja pohjaveden laatutiedot
• Levähavainnot

Kuva vesi.fi



Vesi.fi – Tietoa ajankohtaisesta vesitilanteesta

Jäänpaksuus

LevätilanneVedenkorkeusPohjaveden
korkeus

RoutaLumikuorma



Vesi.fi – Yleistietoa vedestä

Tulvavaara-alue
vesistöt

Pohjavesialueet

Tulvavaara-alue
meri

Pohjavesien tila

Säännöstellyt
järvet

Pintavesien tila



Vesi.fi – Viestintää vesitilanteesta
Artikkeleita,

Uutisia,
Blogeja,
Twiittejä



Ilmoittaudu mukaan palvelun kehittäjäksi!
• Sivuston sisällön kehitystyö on käynnissä
• Kokoamme teemakohtaisia

asiantuntijatiimejä syventävän tietosisällön
ja asiantuntijapalvelun suunnittelun
työpajoihin

• Työpajojen toteutus tammi-helmikuun
aikana

• Ilmoittautuminen vesi.fi-hankkeen
kehittämistoimien esittelytilaisuuden
jälkeen. Tule kuulolle 8.12. klo 10.00-11.30
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä linkkiä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY1YmU1OTQtMzE3Ni00Nzc4LWJjNjMtNzFjNjI5NTlhMWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22661038d9-1211-4a85-adb9-e7b488ef4e12%22%2c%22Oid%22%3a%2294f1f584-d2bd-4ae1-8fde-dead67ba27c0%22%7d
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