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1. Projektin kuvaus
1.1 Tausta
1.1.1 Projektin tilaaja ja projektin rahoittajat
Projektin tilaaja on Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkoyksikkö, joka myös vastaa projektin kustannuksista 50 % osalta. Öljysuojarahasto on helmikuussa 2009 tekemällään ennakkopäätöksellä sitoutunut maksamaan 50 % projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista.
1.1.2 Öljyvahinkojen torjunta
Suomen öljyvahinkojen torjuntavalmius perustuu usean eri viranomaisen ja tahon yhteistoimintaan. Ympäristöministeriölle kuuluu ympäristövahinkojen torjunnan ylin johto ja valvonta. Sen hoidossa on myös niin kutsuttu öljysuojarahasto. Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat mm. Suomen ympäristökeskus ja 13 alueellista ympäristökeskusta.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) huolehtii ympäristövahinkojen torjunnan yleisestä valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. SYKE määrää aavalla merellä, tai milloin
tilanteen vakavuus muuten niin vaatii, öljy- ja kemikaalivahingon torjumisesta. Alueelliset
ympäristökeskukset valvovat ja ohjaavat oman alueensa öljyntorjunnan järjestämistä.
Alueellisen pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta, ja se on
velvollinen antamaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisille virka-apua. Myös
rajavartiolaitos, puolustusvoimat, Merenkulkulaitos, Ilmatieteenlaitos, poliisi, lääninhallitus
ja tielaitos antavat pyydettäessä virka-apua alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisille.
Öljyvahingot muodostavat merkittävän osan meri- ja maa-alueilla tapahtuvista ympäristövahingoista. Ympäristövahinkojen luonteeseen kuuluu, että jokainen tapaus on erilainen:
varsinaisen onnettomuuden lisäksi monet ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat onnettomuuden leviämiseen ja määrittelevät kyseisessä tapauksessa vaadittavat torjuntatoimet ja
niiden optimaalisen kohdentamisen. Sen vuoksi ajantasaisen tilannekuvan merkitys on
ympäristövahinkojen torjunnassa erityisen suuri.
1.1.3 Nykyinen tilannekuvajärjestelmä BORIS
Kaikki kansalliset öljyntorjuntaviranomaiset ovat vuodesta 2006 lähtien voineet käyttää
SYKEssä operoitavaa BORIS -paikkatietojärjestelmää öljyntorjunnan tarpeisiin. BORIS –
järjestelmä ei ole kuitenkaan vastannut hallinnon ulkopuolisten käyttäjien odotuksia sen
käytettävyyden ja toimintanopeuden osalta, minkä vuoksi järjestelmän päivittämiseen on
tarvetta. Vastaavasti karttapalvelun toteuttamiseen liittyvät tekniikat ovat kehittyneet BORIS -järjestelmän käyttöönoton jälkeen huomattavasti, mikä mahdollistaa käyttöliittymien
ja niihin liittyvien toiminnallisuuksien toteuttamisen kustannustehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Siksi järjestelmän uusiminen on nyt ajankohtaista.
Ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmä on uusittu vuonna 2008 ja hallinnon karttapalveluteknologia tullaan SYKEn toimesta korvaamaan uusilla tuotteilla. Nämä seikat aiheuttavat muutospaineita myös BORIS -järjestelmälle. Myös ympäristöhallinnon etäkäyttöyhteyksien uusiminen on aloitettu vuonna 2008, mikä osaltaan vaikuttaa myös BORIS järjestelmän uudistamistarpeisiin.
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1.2 Tavoite

1.2.1 Hankkeen sisältö
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa pelastuslaitosten, SYKEn sekä muiden suomalaisten
öljyntorjuntaviranomaisten käyttöön paikkatietopohjainen internet-käyttöliittymä, joka tukee
öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, öljyvahingon kustannustehokasta ja oikein kohdennettua torjuntaa, onnettomuuden aikaista tiedonvälitystä sekä myöhempiä korvausneuvotteluja varten tarvittavan todistusaineiston arkistointia. Järjestelmästä käytetään jäljempänä
nimeä ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä.
Tärkeimmät tavoitteet toteutettavalle järjestelmälle ovat:
1. Järjestelmän sujuva käytettävyys ja sen tekninen vakaus ja toimintavarmuus suuren
öljyvahingon tilannekuvajärjestelmänä. Tähän sisältyviä osatavoitteita ovat
järjestelmän käytettävyys operatiivisten työasemilla
sisään kirjautumisen helppous,
aineistopyyntöjen kohtuullinen vasteaika,
käyttöliittymän käytettävyys sekä
järjestelmän riittävän kattava ylläpito operatiivisen toiminnan aikana
2. Järjestelmän tarjoaman aineiston ja raporttien informatiivisuus ja paikkansapitävyys
3. Toteutetun järjestelmän riittävän pitkä elinkaari
4. Toteutetun järjestelmän myöhemmät laajennus- ja päivitysmahdollisuudet. Laajennustarpeita saattaa tulla esiin esim. YM:n käynnistämän torjunnan johtamisen
valmiussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän, terve-SÖKÖ -hankkeen ja jätteiden
selvilläolo-velvollisuuden täyttämiseksi mahdollisesti käynnistettävän (esim eOil-)
hankkeen kautta
Tavoitteiden priorisointia tarkennetaan määrittelyvaiheen aikana ja sen päätteeksi.

1.2.2 Tekninen toteutus
Järjestelmä toteutetaan tuotteilla, jotka ovat yhteensopivia ympäristöhallinnossa käyttöön
otettavien tuotteiden kanssa. Tekninen toteutus ja siinä käytettävät tuotteet selvitetään
määrittelyvaiheen aikana.

1.2.3 Hankkeen toteuttamisen edellyttämät muutokset muihin järjestelmiin
Hankkeen alla listattujen osa-alueiden toteuttaminen on riippuvainen muihin tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista tai muiden tietojärjestelmien rakentamisesta seuraavanlaisesti:
Kalustoresursseja kuvaava aineisto:
o Torjuntakalustotietoja
sisältävää
Öljysuojarahaston
PARKKItietojärjestelmää ja sen tietojen kattavuutta on kehitettävä. Tämä kehitystyö toteutetaan hankkeen ulkopuolella, mutta määrittelytyön yhteydessä
listataan tarpeita PARKKI – kehitystyölle. Lisäksi ajantasaisten ja luotettavien kalustotietojen saaminen torjunnan tilannekuvajärjestelmään edellyttää, että pelastustoimen alueet tarkistavat ja päivittävät PARKKI tietojärjestelmään syöttämänsä kalustotiedot. PARKKI -tietojärjestelmän
kehittäminen on BORIS2-hankkeen tilaajien ja rahoittajien vastuulla.
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Vahingon laajuutta ja sen etenemistä kuvaavat tiedot merialueilla:
o Kuvamateriaalin siirto EMSAn satelliittikuvapalvelun ja SYKEn välillä on
järjestettävä osana BORIS2-hanketta. Tämä on mahdollista automatisoida vain, jos EMSAn satelliittikuvapalvelun tarjonta kehittyy toivotunlaisesti.
o Kuvamateriaalin siirto ja arkistointi Dornier-lentokoneiden uusien ympäristövalvontalaitteiden ja SYKEn välillä on järjestettävä. Hankkeen määrittelyn yhteydessä kartoitetaan, mikä osa tästä työstä on järkevää toteuttaa
osana hanketta ja mikä osa hankkeen kanssa rinnakkain. Hankkeen ulkopuolella toteutettavan työn tilaamisesta vastaa SYKEn ympäristövahinkoyksikkö.
o Seatrack Web-ajelehtimismallin rajapintaa on kehitettävä, jotta sitä voidaan käyttää kulkeutumisennusteiden laskemiseen BORIS IIjärjestelmässä. Hankkeen määrittelyn yhteydessä selvitetään, mitä muutoksia Seatrack Web-malliin tarvittaisiin ja muutostyöt pyritään tarvittaessa tilaamaan rinnakkain hankkeen toteutuksen kanssa. Muutostöiden tilaamisesta vastaa SYKEn ympäristövahinkoyksikkö ja toteuttamisesta
Ruotsin SMHI.
Vahingon laajuutta rannalla kuvaavat ja muut rantatorjuntaa palvelevat tiedot:
o Hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutettava SÖKÖ II –projekti tuottaa
tietoa saariston jätekuljetuksia palvelevista jätteiden lastaus- ja sijoituspaikoista. Aineistosta on tarkoitus luoda internet-pohjainen datapankki, jota myös tilannekuvajärjestelmä hyödyntää. Datapankin toteutustapa on
vielä ratkaisematta ja on mahdollista, että se toteutetaan osittain osana tilannekuvajärjestelmähanketta. Yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi tilannekuvajärjestelmähanke ja SÖKÖ II-hanke tekevät tiivistä yhteistyötä.
o SÖKÖ-hankkeiden mukaisten rantatiedustelutietojen tallennusta ja käyttöä varten tarvitaan tietojärjestelmä (tietokanta ja etäkäyttöinen tiedonsyöttöpalvelu). Tietojärjestelmä toteutetaan todennäköisesti osana tilannekuvajärjestelmähanketta ja osaksi itse tilannekuvajärjestelmää (SYKEn
palvelimille).
Torjunnan etenemistä kuvaavat tiedot merialueilla:
o Merivoimien Esikunnan (MERIVE) alusliikennetietoja keräävään tietojärjestelmään on rakennettava rajapinta, jonka kautta alusliikennetilannetta
kuvaava aineisto voidaan hakea tilannekuvajärjestelmään. Tarvittavat
muutokset eivät ilmeisesti ole suuria ja ne toteutetaan MERIVE:n toimesta osana tilannekuvajärjestelmähanketta.
Yllä mainituista muihin järjestelmiin tarvittavien muutos- ja kehitystöiden tilaamisesta ja
toteutumisesta vastaa projektipäällikkö.

1.3 Liitynnät muihin järjestelmiin tai hankkeisiin
1.3.1 Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät
Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä tulee käyttämään laajasti ympäristöhallinnon omia ympäristöön ja ympäristön tilaan liittyviä rekisteri- ja paikkatietoaineistoja.
Uuden järjestelmän toteutusratkaisun tulee olla yhtenevä ympäristöhallinnon uusitun paikkatietojärjestelmän ja ympäristöhallinnon uusittavan yleisen karttapalvelun kanssa, sekä
ottaa huomioon ympäristötietojen hallintajärjestelmässä tapahtuva kehitys.
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1.3.2 Ulkopuolisista tietojärjestelmistä luettava data
Tietojärjestelmä tulee lukemaan vahingon laajuutta, vahinkoalueen olosuhteita ja torjunnan
etenemistä kuvaavia tietoja seuraavien yhteistyöviranomaisten ja muiden toimijoiden tietojärjestelmistä:
Vahingon laajuus
Merialueilla
Satelliittikuvat ja niistä havaitut öljyläikät haetaan Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n järjestelmistä
Lentovalvonta-aineisto (tutka- ja IR/UV-kuvat, valokuvat ja havaitut öljypolygonit)
siirretään Rajavartiolaitoksen (RVL) koneilta.
Rannikolla
Rannan öljyyntymistä kuvaavat tiedustelutiedot haetaan niitä varten perustettavasta tietokannasta, jonne ne toimittaa Puolustusvoimat (PV)/ Itä-Suomen sotilaslääni. Tietokanta toteutetaan mahdollisesti osaksi tilannekuvajärjestelmää
(kts. kappale 1.2.3).
SÖKÖ-projektien tuottamat tiedot öljyyntyneiden jätteiden lastaus- ja sijoituspaikoista haetaan niitä varten luodusta internet-pohjaisesta datapankista. Datapankki toteutetaan mahdollisesti osana tilannekuvajärjestelmähanketta (kts.
kappale 1.2.3).
Olosuhteet
Sää-, meri- ja jäähavainnot ( ja mahdollisesti vedenkorkeushavainnot) sekä niihin liittyvät ennusteet haetaan Ilmatieteenlaitoksen (IL) palvelimilta.
Ajelehtimisennusteet lasketaan ja tulokset noudetaan puoli- tai täysautomaattisesti Swedish Meteorological and Hydrological Institute:n (SMHI) palvelusta
(Seatrack Web).
Torjuntatöiden eteneminen ja torjuntakalusto
Sekä torjunta-alusten sijainnit että muut onnettomuusalueen liikennetiedot haetaan Merivoimien esikunnan tietojärjestelmästä (AIS-liikennekuva).
Torjuntakalustotiedot haetaan PARKKI-tietojärjestelmästä.

1.3.3 Mahdolliset muut liitynnät
Pelastustoimen alueiden kalustonhankintasuunnitelmat, kaluston mitoitusohje ja
Öljysuojarahaston PARKKI –tietojärjestelmä
SYKE valmistelee parhaillaan pelastustoimen alueiden kalustonhankintaa palvelevaa uutta
kaluston mitoitusohjetta. Tavoitteena on, että valmistuva mitoitusohje ja uusi ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä yhdessä tulevat tukemaan pelastustoimen alueita kaluston hankintasuunnitelmien laatimisessa.
Kalustotiedot tullaan poimimaan torjunnan tilannekuvajärjestelmään Öljysuojarahaston
PARKKI -tietojärjestelmästä. Kaluston mitoitusohjeen valmistelun yhteydessä laaditaan
suositus siitä, miten PARKKI -tietojärjestelmän kalustotietokannan tietosisältöä tulisi kehittää, jotta sen hyödynnettävyys esim. torjunnan tilannekuvajärjestelmässä olisi paras mahdollinen.
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Keskushallinnon tilannekuvajärjestelmän kehittämishanke
Valtioneuvoston 8.5.2008 hyväksymän Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteissa on
mukana valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmän kehittämishankkeen jatkaminen valtioneuvoston kanslian johdolla. Ympäristövahinkojen torjuntaa palvelevan tilannekuvajärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon keskushallinnon tilannekuvajärjestelmän kehittämishanke.
Valtion kriisijohtamismallin toteuttaminen alue- ja paikallishallinnossa
Valtion kriisijohtamismallin toteuttamista alue- ja paikallishallinnossa selvittänyt työryhmä
on pohtinut BORIS2-järjestelmän käyttöä kriisitilanteiden tilannekuvajärjestelmänä. BORIS2-järjestelmän määrittelyn yhteydessä tämä huomioidaan. Mikäli BORIS2järjestelmälle aiheutuu laajoja lisätarpeita tätä kautta, nyt kyseessä olevassa hankkeessa
ainoastaan varaudutaan vastaamaan näihin tarpeisiin erillisellä projektilla.
Muut öljyntorjuntaviranomaisten käyttämät tietojärjestelmät
Osana hanketta selvitetään, onko ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmästä tarvetta rakentaa muita yhteyksiä tai rajapintoja öljyntorjuntaviranomaisten käytössä
oleviin muihin tietojärjestelmiin. Muita tietojärjestelmiä on käytössä ainakin Pelastustoimella ja Rajavartiolaitoksella (meripelastusta palveleva järjestelmä) sekä Merenkulkulaitoksen
meriliikenteen ohjausyksiköllä (VTS ja GOFREP – järjestelmät).

1.4 Hankkeen rajaus
Kehitettävään tilannekuvajärjestelmään liittyy läheisesti monia kehitystarpeita, joita ei voida tämän hankkeen osana toteuttaa. Tällaisia ovat ainakin
- Valtion kriisijohtamismallin toteuttaminen alue- ja paikallishallinnossa
- Mahdolliset jatteistä selvilläolovelvollisuuden mahdollistavat projektit kuten eOil
- Terve-SÖKÖ-projekti ja sen tulokset
- Kulkeutumismallien (kuten OP-Hespo) kehittämishankkeet
Näitä tarpeita edistetään tarvittaessa erillisinä omina projekteinaan ja tässä hankkeessa
pyritään ainoastaan varautumaan niiden tulosten mahdolliseen liittämiseen järjestelmään
myöhemmin.

2 Organisaatio
2.1 Roolit ja vastuut
2.1.1 Ohjausryhmä
Projektin toteuttamisesta vastaavan projektiryhmän tueksi SYKE on asettanut ohjausryhmän organisoimaan, ohjaamaan ja valvomaan projektin toteutusta. Ohjausryhmän jäsenet
edustavat ympäristöministeriötä, öljysuojarahastoa, sisäministeriön pelastusosastoa, Kymenlaakson aluepelastuslaitosta, Merivoimien Esikuntaa, Rajavartiolaitoksen esikuntaa
sekä hankkeessa mukana olevia SYKEn yksiköitä.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yksikönpäällikkö Markku Kukkamäki Suomen ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmän jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:
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Jäsenet ja varajäsenet

Organisaatio

ylitarkastaja Jaana Pennanen

Ympäristöministeriö ja öljysuojarahasto

apulaisjohtaja Rolf Nyström

Uudenmaan ympäristökeskus

pelastusylitarkastaja Rami Ruuska
varajäsen ylitarkastaja Alpo Nikula

Sisäministeriön pelastusosasto
Sisäministeriön pelastusosasto

pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen

Kymenlaakson pelastuslaitos

majuri Matti Virolainen
tekninen asiantuntija yliltn Olli Soininen

Merivoimien Esikunta
Rajavartiolaitoksen esikunta

komentajakapteeni Matti Lallukka
varajäsen komkapt Marko Tuominen

Rajavartiolaitoksen esikunta

yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff

Suomen ympäristökeskus

yli-insinööri Kalervo Jolma

Suomen ympäristökeskus

Ohjausryhmän sihteerinä ja hankkeen projektipäällikkönä toimii ylitarkastaja Meri Hietala
Suomen ympäristökeskuksesta.
Öljysuojarahaston hallitus on antanut ennakkopäätöksen hankkeen rahoittamisesta 50 %:n
osuudella ja edellyttää raportointia hankkeen edistymisestä. Edellä mainittujen tehtävien
lisäksi hankkeen ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä öljysuojarahaston hallitukselle.
2.1.2 Projektiryhmä
Projektiryhmään on nimetty eri tehtäviä varten seuraavat henkilöt:
Henkilö

Yksikkö ja rooli

Meri Hietala

SYKEn ympäristövahinkoyksikkö eli hankkeen tilaajayksikkö,
projektipäällikkö

Mikko Hynninen

SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö,
sovelluskehitysvastaava, karttakäyttöliittymä

Sami Korhonen

SYKEn tieto- ja viestintätekniikkayksikkö, tietojärjestelmätosuuden yhteyshenkilö

Samuli Neuvonen

SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö, aineistot ja
yhteydet muihin tietojärjestelmiin, määrittely, sovelluskehitys

Kimmo Lehtinen

SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö,
sovelluskehitys

Heli Haapasaari

SYKE/ ympäristövahinkoyksikkö, satelliitti- ja lentovalvontaaineistot

Projektiryhmän työhön osallistuvat tarvittaessa lisäksi seuraavat nimetyt asiantuntijat:
Yki Laine
Riikka Repo
Riitta Teiniranta
Seppo Aitamurto
N.N.

SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
SYKEn tieto- ja viestintätekniikkayksikkö
SYKEn tieto- ja viestintätekniikkayksikön muut asiantuntijat
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Projektiryhmän jäseniksi kutsutaan lisäksi tarvittaessa asiantuntijoita eri yhteistyöorganisaatioista.
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Yhteensä

Käyttöliittymän
rakentaminen

Ulkopuoliset
liitynnät
1

Projektin hallinnointi ja viestintä

1
1
1,5
3,5
1
1
2
11

Yhteydenpito,
koulutus ja
käyttöönotto

Meri Hietala
Mikko Hynninen
Sami Korhonen
Samuli Neuvonen
Kimmo Lehtinen
Heli Haapasaari
Muut (SA,RT, RR,YL)
Yhteensä

Aineistot

Määrittely

Eri projektiryhmän jäsenten työmäärät (htkk) on arvioitu seuraavanlaisiksi:

6
9
5
21
14
8
5
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Tässä alustavassa suunnitelmassa osa työstä on vielä kohdentamatta (N.N.) ja se jaetaan
SYKEn ICT-yksikön ja GEO-yksikön välille siten kuin on tarkoituksenmukaista ja eri projektihenkilöiden välille sen mukaan miten henkilöiden tulevat työresurssit antavat myöten.
Sami Korhonen on ainoa varsinaiseen projektiryhmään nimetty ICT-yksikön työntekijä,
mutta hänelle merkittyä työpanosta voidaan tarvittaessa jossain määrin allokoida myös
muille ICT-yksikön työntekijöille.
Yllä mainittujen SYKEn sisäisten resurssien lisäksi ulkopuolisiin järjestelmiin rakennettavien liittymien toteutukseen on suunniteltu käytettävän tarvittavissa määrin muiden toimijoiden työpanosta. Näiden työosuuksien kustannuksista vastaa SYKEn YVT-yksikkö.

2.1.3 Alatyöryhmät
Hankkeen hallinnoinnin helpottamiseksi ja vastuiden selkeyttämiseksi toteutettava työ on
jaettu työpaketteihin. Jokaisella työpaketilla on vastuuhenkilö ja pakettia toteuttava alatyöryhmä. Alatyöryhmien jäseniksi kukin vastuuhenkilö kutsuu tarvittaessa myös sidosryhmien edustajia. Seuraavassa on lueteltu hankkeen työpaketit vastuuhenkilöineen.
Kokonaisuus 1: Määrittely (Samuli Neuvonen)
Työpaketti 1.1: Tarve- ja vaatimusmäärittely
Paketin sisältö: Määritellään järjestelmän toimintaympäristö, käyttäjät, käyttötarpeet,
järjestelmävaatimukset ja toiminnallisuus.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Mikko Hynninen, Sami Korhonen, Heli Haapasaari, Kimmo Lehtinen
Asiantuntijat: Kalervo Jolma, Yki Laine
Yhteistyökumppanit: Kaikki öljyntorjuntaan osallistuvat viranomaiset
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Työpaketti 1.2: Aineistojen määrittely
Paketin sisältö: Määritellään tilannekuvajärjestelmän käyttämät aineistot sekä selvitetään niiden saatavuus ja päivitystarve.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Mikko Hynninen
Asiantuntijat: Riikka Repo, Riitta Teiniranta
Yhteistyökumppanit:

Työpaketti 1.3: Ulkopuolisten liityntöjen määrittely
Paketin sisältö: Määritellään tilannekuvajärjestelmän yhteydet ulkopuolisiin järjestelmiin (sekä sisään- että ulospäin). Selvitetään suositeltavin toteutustapa ja neuvotellaan toteutusaikatauluista.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Mikko Hynninen, Sami Korhonen, Heli Haapasaari
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit: IL, EMSA, RVL, MERIVE, SMHI, SÖKÖII-projekti
Työpaketti 1.4: Toiminnallinen määrittely
Paketin sisältö: Kuvataan tilannekuvajärjestelmän päätoimintoketjut käyttäjän näkökulmasta, laaditaan alustava käyttöliittymäsuunnitelma reaaliaikaisuusvaatimuksineen. (rautalankamalli)
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Sami Korhonen, Heli Haapasaari, Meri Hietala, Kimmo Lehtinen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:
Työpaketti 1.5: Tekninen määrittely
Paketin sisältö: Järjestelmän toteutuksessa käytettävien välineiden määrittely
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen , Kimmo Lehtinen,
Asiantuntijat: Yki Laine, seppo Aitamurto
Yhteistyökumppanit:

Kokonaisuus 2: Aineistot (Samuli Neuvonen)
Työpaketti 2.1: Tilannekuvajärjestelmän aineistot
Paketin sisältö: Hankitaan tarvittavat aineistot ja laaditaan niihin liittyvät sopimukset,
päivitetään vanhentuneet aineistot ja suunnitellaan aineistopäivitykset,
valmistellaan aineistot tilannekuvajärjestelmälle käyttökelpoiseen muotoon.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Kimmo Lehtinen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Riikka Repo, Riitta Teiniranta
Yhteistyökumppanit:
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Kokonaisuus 3: Ulkopuoliset liitynnät (Samuli Neuvonen)
Työpaketti 3.1: Sää- ja olosuhdehavainnot ja -ennusteet
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys Ilmatieteen laitokset tietojärjestelmiin siten, että tilannekuvajärjestelmässä on käytössä mahdollisimman ajantasaiset tiedot torjuntatyöhön vaikuttavista olosuhteista merellä tarkasteluhetkellä ja lähitulevaisuudessa (tuulen nopeus ja suunta, aallonkorkeus, jäätiedot).
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Sami Korhonen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Marja Aarnio, Anna-Kaisa Sarkanen, Pekka Alenius, Jouni Vainio
Yhteistyökumppanit: Ilmatieteen laitos

Työpaketti 3.2: Satelliittikuvat ja niiltä tulkitut päästöhavainnot
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys EMSA:n tietojärjestelmiin siten,
että tilannekuvajärjestelmässä on käytössä viimeisimmät saatavilla
olevat tutkasatelliittikuvat ja asiantuntijoiden tai automatiikan niiltä tulkitsemat öljypäästöt.
Vastuuhenkilö: Heli Haapasaari
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto,
Yhteistyökumppanit: EMSA
Työpaketti 3.3: Lentovalvonnan havainto- ja kuvamateriaalit
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys Rajavartiolaitoksen valvontakoneista ja tietojärjestelmistä tilannekuvajärjestelmään siten, että valvontalentojen havainnot ja kuvamateriaali ovat mahdollisimman pian ja
mahdollisimman automaattisesti tilannekuvajärjestelmän käytettävissä.
Vastuuhenkilö: Heli Haapasaari
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Risto Jääskeläinen, Matti Kymäläinen, Sami Mattila (RVL)
Yhteistyökumppanit: Rajavartiolaitos (RVL)
Työpaketti 3.4: Kulkeutumisennusteet
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys SMHI:n Seatrack Web –
kulkeutumismallipalveluun (tai johonkin muuhun vastaavaan malliin)
siten, että tilannekuvajärjestelmästä käsin voidaan mahdollisimman
helposti suorittaa ennustelaskenta havaitun öljypäästön kulkeutumisesta lähitulevaisuudessa.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Sami Korhonen, Samuli Neuvonen, Heli Haapasaari
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto, Cecilia Ambjörn (SMHI)
Yhteistyökumppanit: SMHI, IL,
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Työpaketti 3.5: Rannikon kaistajako ja niihin liittyvä tiedustelutieto
Paketin sisältö: Liitetään SÖKÖ-projekteissa laadittu rannikon kaistajako osaksi tietojärjestelmää. Suunnitellaan ja toteutetaan tietokanta sekä tietojen syöttöä palveleva käyttöliittymä SÖKÖ-tiedustelutietoja varten. Suunnitellaan ja toteutetaan tiedustelutietojen luku ja esittäminen tietojärjestelmässä
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Ilpo Tolonen, Tarmo Korhonen, Juha Seppälä, Mauri Tani, Tommy Ulmanen, Justiina Halonen, Melinda Pascale
Yhteistyökumppanit: SÖKÖ-projektit,

Työpaketti 3.6: Jätteiden lastaus- ja sijoituspaikat
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että tieto SÖKÖ-projektien kartoittamista öljyisen
jätteen lastaus- ja välisijoituspaikoista on käytettävissä tilannekuvajärjestelmässä.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala
Asiantuntijat: Melinda Pascale,
Yhteistyökumppanit: SÖKÖ-projektit

Työpaketti 3.7: Meritilannekuva
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys Merivoimien tietojärjestelmään
hetkellisen alusliikennetilanteen tai meritilannekuvan tuomiseksi tietojärjestelmään
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Olli Soininen (MERIVE)
Yhteistyökumppanit: Öljysuojarahasto
Työpaketti 3.8: PARKKI-tietokanta
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys torjuntakalustotiedot sisältävään
PARKKI-tietojärjestelmään siten, että ajantasaiset kalustotiedot ovat tilannekuvajärjestelmän käytössä. Työpaketin käynnistämisen edellytyksenä on hankkeen ulkopuolella toteutettava PARKKItietojärjestelmän kehittämishanke ja sen valmistuminen.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Sasu Viisteensaari (LSU)
Yhteistyökumppanit: Öljysuojarahasto
Työpaketti 3.9. Spillmod-tulokset
Paketin sisältö: Varmistetaan tilannekuvajärjestelmän yhteensopivuus SYKEn sisäisesti käyttämän SPILLMOD-mallin kanssa. Tilannekuvajärjestelmästä
on voitava viedä malliajon pohjana olevia tietoja SPILLMOD:iin ja
SPILLMOD-tulokset ja mahdollisesti niiden laskennassa käytettävät
puomitukset on voitava tuoda tilannekuvajärjestelmään mahdollisimman sujuvasti.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto
Yhteistyökumppanit: Sergey Ovsienko
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Työpaketti 3.10. BORIS2-järjestelmästä muihin järjestelmiin tarjottava tieto
Paketin sisältö:
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Kimmo Lehtinen , Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit: muut viranomaiset

Kokonaisuus 4: Käyttöliittymän rakentaminen (Mikko Hynninen)
Työpaketti 4.1: Käyttöliittymän tekninen suunnittelu ja toteutus
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan tilannekuvajärjestelmän karttakäyttöliittymä toimintoineen.
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Kimmo Lehtinen, Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto
Yhteistyökumppanit:
Työpaketti 4.2: Käytettävyyden testaus
Paketin sisältö: Testataan käyttöliittymädemot ensin SYKEn sisällä ja niiden julkistamisen jälkeen SYKEn ulkopuolisilla käyttäjillä.
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit: Kaikki öljyntorjuntaan osallistuvat viranomaiset

Kokonaisuus 5: Yhteydenpito loppukäyttäjiin, koulutus ja tietojärjestelmän käyttöönotto (Meri Hietala)
Työpaketti 5.1: Hankkeesta ja tilannekuvajärjestelmästä tiedottaminen käyttäjille
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että kaikki potentiaaliset BORIS2-käyttäjät ovat
tietoisia hankkeesta ja sen lopputuloksista.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Heli Haapasaari, Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:
Työpaketti 5.2: Koulutus ja käyttöönotto
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että eri käyttäjäryhmät saavat käyttötarpeisiinsa
soveltuvan koulutuksen tilannekuvajärjestelmän käyttämiseen.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala?
Alatyöryhmän jäsenet: Heli Haapasaari, Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:
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Kokonaisuus 6: Projektin hallinnointi ja tiedotus (Meri Hietala)
Työpaketti 6.1: Hankkeen organisointi, resurssointi, raportointi,
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että hanke etenee suunnitellusti
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Samuli Neuvonen, Heli Haapasaari,
Asiantuntijat: Ohjausryhmä
Yhteistyökumppanit: Öljysuojarahasto
Työpaketti 6.2: Hankkeesta ja tilannekuvajärjestelmästä tiedottaminen
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että kaikki öljyntorjuntaan liittyvät tahot ovat tietoisia hankkeesta ja sen lopputuloksista.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Heli Haapasaari, Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:
Kokonaisuus 7: Tietojärjestelmän ylläpidon suunnittelu (Mikko Hynninen)
Työpaketti 7.1: Tietojärjestelmän ylläpidon suunnittelu (Mikko Hynninen)
Paketin sisältö: Ylläpidon suunnittelu, organisointi ja toteuttaminen
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Samuli Neuvonen, Heli Haapasaari,
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:

2.2 Projektin työtapa
2.2.1 Projektikokoukset ja alatyöryhmien kokoukset
Projekti seuraa etenemistään omissa projektikokouksissaan, jotka projektipäällikkö kutsuu
tarvittaessa kokoon. Projektissa aktiivisesti työskenteleville SYKEläisille tarkoitettu lyhyt,
noin 15 min. tilannekatsaus pidetään loma-aikojen ulkopuolella joka torstai klo 13:30 SYKEn 4. kerroksen huoneessa 471. Hankkeen eri työpakettien vastuuhenkilöt kutsuvat työpakettien valmistelemiseksi kootut työryhmät koolle aina tarvittaessa.
Varsinaisista projektikokouksista ja tarvittaessa myös työpakettien valmistelusta vastaavien työryhmien kokouksista laaditaan muistiot, jotka tallennetaan projektihakemistoon
P:\projekti\boris\.

2.2.2 Projektin tarkistuspisteet ja projektin tulosten hyväksyminen
Projektilla on seitsemän tarkistuspistettä, joita vastaavat projektin tavoitteet ja välitulokset
on kuvattu alla olevassa taulukossa. Ohjausryhmä kokoontuu kussakin tarkistuspisteessä.
Projektipäällikkö laatii tarkistuspistettä varten tilannekatsauksen ja esittelee ohjausryhmälle projektin välitulokset ja tulokset, joiden hyväksymisestä päättää ohjausryhmä.
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Tarkistuspisteet ja
projektin tavoitteet ja välitulokset
1. Hankkeen käynnistäminen
2. Määrittelyn valmistuminen ja hankintasuunnitelman laatiminen
3. Aineistot -osuuden
valmistuminen ja käyttöliittymän 1. demoversio
4. Käyttöliittymän 2. demoversio
5. Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin osuuden valmistuminen ja käyttöliittymän 3. demoversio
6. Tietojärjestelmän valmistuminen
7. Järjestelmän sujuva käyttöönotto

Ohjausryhmän tehtävät
Projektisuunnitelman
hyväksyminen
Määrittelydokumenttien
ja hankintasuunnitelman hyväksyminen.
Aineistot -osuuden hyväksyminen ja 1. demoversion kommentoiminen
2. demoversion
kommentoiminen
Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin -osuuden hyväksyminen ja 3. demoversion kommentoiminen
Lopputuotteen
hyväksyminen.
Käyttöönoton
varmistus

Kokousajankohta
3.9.2009

Seurantajakson pit.
6 kk

25.3.2010

7 kk

4.11.2010

7 kk

noin
31.5.2011
noin
1.11.2011

7 kk

noin
31.3.2012
noin
1.9.2012

5kk

5 kk

5 kk

Paitsi edellä mainituissa seitsemässä tarkistuspisteessä, ohjausryhmä kokoontuu myös
näiden kokousten välillä, mikäli ohjausryhmän jäsen tai projektipäällikkö tekee kokoontumisesta perustellun aloitteen. Ohjausryhmän kutsuu kokoon puheenjohtaja. Ohjausryhmän
kokoukset valmistelee ohjausryhmän sihteerinä toimiva projektipäällikkö kokoamalla esityslistan taustamateriaaleineen sekä päätösehdotuksineen. Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat, kokousmateriaalit ja muut dokumentit lähetetään sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille ja tallennetaan projektiryhmän käytössä olevaan projektihakemistoon
P:\projekti\Boris \Boris2
Hankkeen työajan käyttöä seurataan TAIKA -työajanseurantajärjestelmän yhteenvetoraporttien avulla.

2.3 Projektisuunnitelman ylläpito
Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman ylläpidosta. Hankkeen ohjausryhmä päättää
kaikista sellaisista projektisuunnitelman muutoksista, jotka muuttavat projektin tuloksia,
aikataulua tai kustannuksia. Projektisuunnitelma täytyy päivittää myös, mikäli:
- projektin suunniteltuihin tuloksiin tehdään muutoksia,
- aikataulu muuttuu enemmän kuin kaksi viikkoa tai
- projektin avainhenkilöitä vaihdetaan.

2.4 Tulosten hyväksyminen
Hankkeen tilaaja ja rahoittajat hyväksyvät hankkeen tulokset hankkeen etenemistä kuvaavien raporttien perusteella.
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2.5 Riskien hallinta
2.5.1 Tunnistettuja riskejä
Hankkeen tavoitteiden toteuttamista uhkaavia riskejä ovat:
-

Hankkeen toteutuminen on riippuvainen riittävistä resursseista
o Projektin avainhenkilöiden pysyvyys

-

Toteutettavan järjestelmän käytettävyys
o Tunnistautuminen järjestelmään kirjautumisen yhteydessä
o Järjestelmän ylläpito virka-ajan ulkopuolella
o Järjestelmän aineistohakujen vasteaika
Hankkeen toteutuminen edellyttää paljon myös ulkopuolisten toimijoiden työpanosta

-

Aikataulun pitäminen, mahdolliset liian kunnianhimoiset tavoitteet tai osatavoitteet

2.5.2 Riskien hallinta
Projektin avainhenkilöiden pysyvyys
Kaikki projektiryhmään alustavasti nimetyt henkilöt ovat kokeneita asiantuntijoita ja myös
avainhenkilöitä projektin onnistumisen kannalta. Suurin osa projektiryhmän jäsenistä on
osallistunut nykyisin käytössä olevan BORIS–tietojärjestelmän ja/tai ympäristöhallinnon
yleisessä käytössä olevan karttatietojärjestelmän kehittämiseen ja pystyy siten hyödyntämään aiemmassa työssä kertynyttä työkokemusta uudessa kehittämishankkeessa. Mikäli
joku nykyisen projektiryhmän jäsenistä jäisi pois hankkeen kehitystyöstä, jouduttaisiin kehitystyön aikataulua luultavasti venyttämään. SYKEn sisältä pystyttäisiin osittain löytämään
korvaavaa asiantuntemusta projektin tarpeisiin.
Projektin satelliitti- ja lentovalvontakuva-asiantuntija vaihtui kesän 2009 aikana ja tässä
yhteydessä projekti joutui olemaan 4 kk ilman satelliitti- ja lentovalvontakuva-asiantuntijaa.
Toteutettavan järjestelmän käytettävyys
Toteutettavan järjestelmän käytettävyyteen vaikuttavat mm. se, miten tunnistautuminen
järjestelmään kirjautumisen yhteydessä tapahtuu, erilaisten aineistopyyntöjen vasteaika
sekä järjestelmän ylläpidon kattavuus virka-aikana ja sen ulkopuolella. Näiden kaikkien
osa-alueiden toteuttamiseen liittyy riskejä. Ensinnäkin: vaikka käyttäjäystävällinen tunnistautuminen on järjestelmän operatiivisen käytön osalta sen tärkeimpiä ominaisuuksia, sen
toteuttaminen ei tietoturvasyistä ehkä ole mahdollista. Toiseksi: koska kehitettävään järjestelmään liittyy useita ulkopuolisia järjestelmiä, kaikille järjestelmän toiminnoille ei välttämättä pystytä takaamaan riittävää vasteaikaa. Kolmanneksi: Ympäristöhallinto on varautunut
ylläpitämään sen tietojärjestelmiä ainoastaan virka-aikana. Mikäli tilannekuvajärjestelmän
toiminnan varmistamiseksi ei järjestelmän valmistumisen jälkeen saada riittävästi resursseja, ei järjestelmää mahdollisesti päästä hyödyntämään täysimittakaavaisesti öljyonnettomuuksien yhteydessä. Näitä toteutettavan järjestelmän käytettävyyteen liittyviä riskejä ja
niihin liittyviä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan tarkemmin määrittelyvaiheen aikana.
Hankkeen ohjausryhmä päättää määrittelyn pohjalta hankkeen tarkemmista suuntaviivoista myös näiltä osin.
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Suuri määrä ulkopuolisia liityntöjä
Useiden hankkeen työpakettien toteutuminen edellyttää muutoksia ja lisäyksiä ulkopuolisten toimijoiden tietojärjestelmiin. Mikäli tarvittavat muutokset jäävät toteutumatta tai viivästyvät, on sillä suora vaikutus kyseisten työpakettien toteutumiseen tai aikataulutukseen. Eri
työpakettien vastuuhenkilöiden tehtävänä on pyrkiä varmistamaan tarvittavien muutosten
toteutuminen aikataulun mukaisesti tekemällä kiinteää yhteistyötä kyseisten ulkopuolisten
toimijoiden kanssa. Ohjausryhmän jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan hankkeen tarvitsemien riittävien resurssien varaamista omista organisaatioistaan.
Aikataulun pitäminen, mahdolliset liian kunnianhimoiset tavoitteet tai osatavoitteet
Hankkeen tavoitteena on hyvin monimuotoisen tietojärjestelmän rakentaminen. On mahdollista, että hankkeen määrittelyvaiheessa tunnistetaan järjestelmään liittyviä tarpeita,
joita ei ole aiemmin pystytty ennakoimaan. Myös tämän vuoksi on hyödyllistä, että ohjausryhmä päättää vasta määrittelyvaiheen jälkeen tietojärjestelmän toteutuksen yksityiskohdista ja niiden priorisoinnista. Hankkeen aikataulu on pyritty arvioimaan mahdollisimman
tarkasti. Huolellisella tietojärjestelmän määrittelyllä ja projektille sovittavilla välitavoitteilla
pyritään hallitsemaan aikataulutukseen liittyviä riskejä. Liian kunnianhimoiset tavoitteet tai
osatavoitteet pyritään tunnistamaan jo määrittelyvaiheessa, jotta niiden aiheuttamien ongelmien ratkaisuun ei jouduta käyttämään liikaa aikaa toteutusvaiheessa.

2.6 Laadunhallinta
Projektin laatutavoitteet ovat yhdenmukaiset ympäristöhallinnon tiedon hallinta hankeohjeissa esitettyjen laatutavoitteiden kanssa:
Määrittelyraporttien laatutavoitteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sisällön oikeellisuus
kuvausten oikeellisuus
jäljitettävyys
yksiselitteisyys
Täydellisyys (selkeys + ymmärrettävyys)
todennettavuus

Projektin läpiviennin laatutavoitteet:
7.
8.
9.

aikataulun pitävyys
resurssien riittävyys
yhteistyön sujuvuus sekä hallittavuus

Prioriteetit:
10. Lopputulosten laatu – loppukäyttäjä- ja viranomaistarpeita vastaavan ratkaisun kehittäminen
11. Sovittujen lopputulosten saavuttaminen
12. Kommunikoinnin tehokkuus, viestinnän määrä ja laatu, yhteistyön sujuvuus
13. Workshopien valmistelun ja läpiviennin laadukkuus
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2.7 Muutosten hallinta
Jos projektin aikana halutaan tehdä muutoksia projektin suunniteltuihin tai jo hyväksyttyihin tuloksiin tai niiden ominaisuuksiin, muutospyynnöt käsitellään projektiryhmässä. Jos
muutoksilla on vaikutusta projektin aikatauluun, työmääriin, kustannuksiin tai tuloksiin,
muutosten perusteeksi kirjoitetaan muistio. Jos muutokset ovat huomattavia, ne esitellään
ohjausryhmälle, joka ottaa kantaa muutosten toteuttamisen tarpeellisuuteen.

2.8 Tiedottaminen
Tiedottamisen kohderyhmät ja ydinviestit
Tiedon hallinnan hanke -ohjeen mukaan hankkeen käynnistämisestä, työn etenemisestä ja
tietojärjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan sekä ympäristöhallinnon sisällä että tarvittaessa myös ulkopuolisille asiakkaille.
Hankkeesta tiedottamisen kohderyhmiä ovat ympäristövahinkojen torjuntaviranomaiset
sekä torjunnan yhteistyöviranomaiset ja muut yhteistyötahot. Tiedottamisen ydinviestinä
on kertoa, että SYKE on laatimassa viranomaiskäyttöön uutta torjunnan tietojärjestelmää
ja että kaikki rakentavat ideat ja yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi sekä apu järjestelmän ulkopuolisista järjestelmistä tarvitseman datan saannin varmistamiseksi ovat tervetulleita.
Ulkoinen tiedottaminen
Ympäristövahinkojen torjunnan yhteistyöviranomaisten edustajia osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn sekä hankkeen eri työpakettien toteuttamiseksi koottavien työryhmien työskentelyyn. Lisäksi eri yhteistyöviranomaisten ja –tahojen edustajat kutsutaan
osallistumaan hankkeesta järjestettäviin työpajoihin. Ohjausryhmän kokoukset, hankkeen
eri työpaketteja valmistelevien työryhmien kokoukset sekä loppukäyttäjille järjestettävät
työpajat toimivat myös hankkeesta tiedottamisen viestintäkanavina. Lisäksi ympäristövahinkoyksikön edustajat kertovat hankkeesta yhteistyöviranomaisille ja -tahoille myös erilaisten muiden torjunnan kehittämiseen liittyvien seminaarien ja tapaamisten yhteydessä.
Hankkeen internet-sivut on avattu osoitteessa www.ymparisto.fi/syke/boris2 ja niitä päivitetään tarvittaessa. Lisäksi projektipäällikkö huolehtii, että hankkeesta ja sen etenemisestä
tiedotetaan tarpeen mukaan sähköpostitse eri sidosryhmille. Tietojärjestelmän valmistumisvaiheessa harkitaan, onko hankkeesta aiheellista tiedottaa myös tiedotusvälineissä.
Sisäinen tiedottaminen
Ohjausryhmä kokoontuu projektien tarkistuspisteissä. Tarkistuspistettä varten projektipäällikkö laatii tilannekatsauksen. Projektipäällikkö kutsuu hankkeen SYKE:ssä työskentelevät
osapuolet tarvittavin väliajoin kokoon tilannekatsausta varten. Projektissa aktiivisesti työskenteleville SYKEläisille tarkoitettu lyhyt, noin 15 min. tilannekatsaus pidetään lomaaikojen ulkopuolella joka torstai klo 13:30 SYKEn 4. kerroksen huoneessa 471. Hankkeen
eri työpakettien vastuuhenkilöt huolehtivat riittävästä tiedonkulusta työpakettien työskentelyyn osallistuvien henkilöiden välillä.
Ympäristöhallinnossa työskentelevät hankkeen osapuolet voivat seurata hankkeen etenemistä hankedokumenteista, jotka on tallennettu ympäristöhallinnon paikkatietoprojektien
käytössä olevaan projektihakemistoon P:\projekti\boris\.
Liitteenä olevassa tiedotussuunnitelmassa on esitetty yksityiskohtainen suunnitelma hankkeen tiedotuksesta.
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3 Toimintasuunnitelma
3.1 Projektin vaiheet
Projekti sisältää seuraavat vaiheet, jotka ovat osittain limittäisiä:
1. Määrittely (sisältäen projektin käynnistyksen)
2. Aineistot
3. Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin
4. Käyttöliittymän rakentaminen
5. Yhteydenpito käyttäjiin, koulutus ja käyttöönotto
6. Projektin hallinnointi ja viestintä
7. Ylläpidon suunnittelu
Projektin vaiheet jakautuvat edellä kappaleessa 2 esitetyn mukaisesti erillisiin työpaketteihin.

3.2 Projektin aikataulu
Hanke-esityksen mukainen hankkeen kokonaisaikataulu on seuraava:
2008
Aikataulu

2009

2010

2011

2012

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1. Määrittely
2. Aineistot
3. Ulkopuoliset liitynnät
4. Käyttöliittymän rakentaminen
5. Yhteydenpi to, koulutus, käyttöönotto

6. Projektin hallinnointi ja viestintä
7. Ylläpidon suunnittelu
Ohjausryhmän kokoukset

x

x

x

x

x

x

x

Hankkeen työpakettien toteuttamisesta vastaavat henkilöt laativat jokaisesta työpaketista
oman aikataulunsa, jonka reunaehdot määrittelee edellä esitetty koko hankkeen aikataulu.
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3.3 Tehtävät, osatehtävät ja tulokset projektin eri vaiheissa
3.3.1 Määrittely
Tehtävä

1.1
Tarve- ja vaatimusmäärittely

Osatehtävä

Tulokset

Sidosryhmien tunnistaminen, toimintaympäristön ja työnkulun kuvaus

Toiminnallinen kuvaus
(skenaariot) ja yleispiirteinen tietovuokaavio

Käyttäjäryhmien
tunnistaminen

Kuvaus käyttäjäryhmistä

Tavoitteiden
määrittely

Hanke-esitys

Toiminnallisten ja
ei-toiminnallisten
vaatimusten määrittely
1.2
Aineistojen määrittely
1.3
Ulkopuolisten liityntöjen määrittely
1.4
Toiminnallinen
määrittely

1.5
Tekninen määrittely

Aineistojen saatavuuden
ja päivitystarpeen selvittäminen
Aineistojen saatavuuden, suositeltavimman
toteutustavan ja toteutusaikataulujen selvittäminen
Toimintojen määrittely
Näyttöjen määrittely
Toteutuksessa käytettävien välineiden
määrittely
Sovellusarkkitehtuurin
määrittely

Tunnistettujen vaatimusten
kuvaus (sisältää priorisoidut
ja hyväksytyt vaatimukset)
Aineistojen hankintasuunnitelma

Liityntöjen ja niiden vaativien
lisätöiden toteutussuunnitelma
Yleispiirteinen tietovuokaavio
Käyttötapaukset
Alustava käyttöliittymäsuunnitelma (rautalankamallit)
Teknisen arkkitehtuurin kuvaus.
Laitteistojen ja lisenssien hankintasuunnitelma perusteluineen

Sovellusarkkitehtuurin kuvaus
(sisältää järjestelmän rakennekaavion)

3.3.2 Aineistot
Tehtävä

Osatehtävä
Aineistojen hankinta

Aineistojen käsittely

Aineistojen muokkaus
Aineistosopimusten
laatiminen

Tulokset
Valmis aineisto
Valmiit sopimukset

Aineistojen dokumentointi

Aineistojen metatiedot

Päivitysten hallinta

Päivityssuunnitelmat
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3.3.3 Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin
Tehtävä

Tiedonsiirtoyhteyksien ja järjestelmärajapintojen toteuttaminen

Osatehtävä

Tulokset

Tiedonsiirtoyhteydet

Toimivat liitynnät muihin järjestelmiin (ulkopuolisten järjestelmien tiedot nähtävissä oman
tietojärjestelmän kautta)

Järjestelmärajapinnat
Sopimukset

Valmiit sopimukset
Liittymädokumentaatio

Liityntöjen dokumentointi ja
ylläpitosuunnitelmien laatiminen

Ylläpitosuunnitelmat
Uudet tietokannat

Tarvittavien uusien tietokantojen
luominen ja dokumentointi

Tietokantadokumentaatio

3.3.4 Käyttöliittymän rakentaminen
Tehtävä
Käyttöliittymän laatiminen

Osatehtävä

Tulokset

Visualisointi

Lopullinen käyttöliittymäsuunnitelma

Toteuttaminen
Aineistojen käsittely
Toiminnallisten osien
toteuttaminen

Tilannekuvan arkistointi

Käyttöliittymän demoversiot (3 kpl)
Valmis järjestelmä

Muut toiminnalliset osat
Järjestelmän dokumentointi

Järjestelmädokumentaatio

Järjestelmän ylläpito- ja päivityssuunnitelman laatiminen

Ylläpito- ja päivityssuunnitelma

3.3.5 Yhteydenpito käyttäjiin, koulutus ja käyttöönotto
Tehtävä

Osatehtävä

Tulokset

Kuvaus tuotannonaikaisesta organisoinnista, vastuujaosta, palvelutoiminta- ja toimittajamallista sekä tarvittavista neuvonta-, tuki- ja koulutuspalveluista

Kuvaus tuotannonaikaisesta
organisoinnista, vastuista ja
palvelumalleista sekä niihin
liittyvistä mittareista
Kuvaus tarvittavista neuvontaja tukipalveluista
Koulutustarpeiden listaus

Koulutus

Koulutuksen toteuttaminen

Järjestelmän käyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma ja
käyttöönotto
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3.3.6 Projektin hallinnointi ja tiedotus
Tehtävä

Projektin organisointi

Projekti-/työsuunnitelman
tarkentaminen

Osatehtävä

Tulokset

Ohjausryhmän asettaminen,
projektin käynnistäminen ja
projektiryhmän nimeäminen

Ohjausryhmä ja projektiryhmä

Projektin työskentelyedellytyksistä huolehtiminen
Projektin etenemisen seuranta ja raportointi
Projektin tulosten hyväksyttäminen
Projektisuunnitelman ja
aikataulujen tarkistus
Projektisuunnitelman hyväksyttäminen
Aineistosopimukset

Sopimukset ja hankinnat

Lisenssisopimukset ja hankinnat

Tiedotus

Riittävät henkilöresurssit,
sujuva yhteistyö projektiryhmän
sisällä ja sidosryhmien kanssa
Tarkistuspisteraportit ohjausryhmälle
Hyväksytyt tulokset, ohjausryhmän
kokouspöytäkirjat
Projektisuunnitelma
Riskianalyysi
Viestintäsuunnitelma
Sopimukset aineistoista ja liitynnöistä ulkopuolisiin järjestelmiin
Hankintasuunnitelman
toteuttaminen
www-sivut, tiedotteet, esittelyt,
neuvottelut, keskustelut

4 Lopputuloksen käyttöönotto
Projektin lopputulos luovutetaan SYKEn hallintaan, joka asettaa sen torjuntaviranomaisten
käyttöön hankkeessa laadittavan käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. SYKE vastaa projektin lopputuloksen ylläpidosta hankkeessa laadittavan ylläpitosuunnitelman mukaisesti.
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