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YHTEENVETO  

 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt strategiseksi  linjaukseksi  väylä-,  

I  merenmittaus-  ja  karttatoimintaan  liittyvien toimintojen  ja 
 tietoj ärj estelmien  kehittämisen  ja  yhtenäistämisen. Linj auksen 

 toteutumista koordinoimaan  on  perustettu  NAVT  2003-projekti.  

I Tavoitteena  on  tehostaa nykyisiä toimintoja sekä parantaa 
nykyisten tuotteiden laatua  ja  käyttömandollisuuksia. Toimintojen  

I  tehostaminen saavutetaan  tallentamalla  kukin tieto  vain  kerran  ja 
 oikein. Laatu taas paranee kun  laatukriteerit, hyväksymismenettelyt 
 ja  vastuukysymykset  ovat selkeät. Uusia tuotteita tarvitaan, koska  
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tietosisältö-  ja  tarkkuusvaatimukset  mm.  kartta-  aineistolle  ovat 
kasvaneet. 

Nykyiset tiedot ovat hajallaan eri  arkistoissa  usein eri  muotoisena. 
 Tietojen luotettavuus, oikeellisuus, tarkkuus  ja  ajantasaisuus  on 

 usein vaikeasti arvioitavissa. Joudutaan suorittamaan tietojen  

'perusparannus' 

 mittaamalla uudestaan alueita, joiden tiedot tämän 
päivän vaatimusten mukaan ovat puutteellisia.  Ensisij aisina 

 kohteina ovat  kauppamerenkulun  väylät. Tietojen jatkuva ylläpito 

 on 

 myös varmistettava.  Kuntoonsaattaminen  aloitetaan  koeprojektil
-la,  jonka aikana kehitetään  ja  testataan tarvittavat  työnkulut, 

 normit  ja  ohjeet. 

Numeeristen  navigointitietojen  käyttöön siirtyminen merkitsee 
oleellista muutosta  mkl:n  nykyisiin toimintoihin. Tietojen hallinta  on 

 oleellisesti vaativampaa  ja  useat tehtävät  ja  työvaiheet  on  järjestet-
tävä nykyisestä  poikkeavalla  tavalla. Myös kokonaan uudentyyppisiä 
tehtäviä tarvitaan.  

Mkl:n henkilöresurssien kohdentaminen  ja  eräiltä osin lisääminen 
sekä henkilöstön määrätietoinen valmennus uuteen tilanteeseen  on 

 tarpeen. 

Numeeristen  navigointitietojen käyttö edellyttää investointeja 
tietojärjestelmiin.  Alkuvaiheessa pyritään turvaamaan nykyisten  
tietojen laatu. Samalla tutkitaan  ja  kokeillaan sopivia ratkaisuja 

 tavoitetilaa  varten. 

Tavoitetilassa  arvioidaan saatavan suoranaisia rahallisia sisäisen 
toiminnan  hyötyjä  lähes  40  Mmk/vuosi  ja  lisäksi  kertainvestoinnin 

 säästö noin  60  Mmk. Samalla myös laitoksen  palvelutasoa  voidaan 
kohottaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. 

Merenkulun turvallisuus paranee.  
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1.  JOHDANTO  

1.1  Tausta  

I 	 Merenkulkulaitoksen tietoj enkäsittelyn kokonaistutkimuksen  yh- 
teydessä  1991-1992 [1]  määriteltiin digitaalisen infrastruktuurin 
kehittäminen yhdeksi laitoksen keskeiseksi kehittämisalueeksi. 

Jatkoselvitystä  varten merenkulkulaitos asetti  24.3.1993 digitaalisen 
 infrastruktuurin selvitysprojektin täsmentämään hankkeen toteutta-

misen hyötyjä  ja  kustannuksia sekä ajoitusta. 

Ohjausryhmä  hyväksyi  14.12.1993  kokouksessaan työryhmän loppu-
raportin  [2],  jossa hahmotettiin digitaalisen infrastruktuurin kehittä-
misen strategia.  Strategian  toteuttamista varten perustettiin 

 17.1.1994 NAVI 2003-  projekti  [31. 

1.2  Laajuus  

Selvitysproj ekti  on  määritellyt digitaalisen infrastruktuurin seuraa-
vasti: Merenkulkulaitoksen hallinnassa oleva  ja sen  toimintaan 
liittyvä yhteiskäyttöinen paikkaan sidottu numeerinen tieto sekä 
tämän tietovaraston laajentamiseen, ylläpitoon  ja hyödyntämiseen 

 tarvittavat toiminnot, organisaatiot  ja tietoj  ad  estelmät. 

Merenkulkulaitoksen  väylä-, merenmittaus-  ja karttatoiminnan 
 hallinta edellyttää näihin toimintoihin liittyvien tietojärjestelmien 

kehittämistä, uudelleenjärjestelyä  ja yhtenäistämistä.  Näihin toimin-
toihin käytettiin vuonna  1992  resursseja yhteensä  715 henkilötyö

-vuotta  ja  295  miljoonaa markkaa.  

Projektin  keskeisimpiä laitoksen sisäisiä sidosryhmiä ovat merenmit-
taustoimisto, karttatoimisto, väylätoimisto, turvalaitetoimisto, 
tiedonhallintatoimisto sekä merenkulkupiirit. "Asiakkaaksi" luon-
nehdittavista sidosryhmistä merkittävimmän muodostaa liikennetoi-
miala, siis ennen muuta luotsaus  ja jäänmurto.  
Ulkopuolisia sidosryhmiä ovat  mm.  satamat, muut yleisten kulku- 
väylien pitäjät, liikenneyhtiöt, väylän käyttäjät, veneily-  ja purjeh-
dusjärjestöt,  sekä tietyt valtion virastot  ja  laitokset. 

Hankkeen läpivientiin vaadittavaksi ajaksi  on  arvioitu  10  vuotta. 

1 
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2.  STRATEGIA  

I 	 Merenkulkulaitoksessa noudatettavaa navigointitietoj  en  hallinnan  
strategiaa kuvataan seuraavissa kappaleissa nykytilanteen  ja 
projektin  tavoitteiden avulla.  

2.1  Nykytilanne 

Nykyisellään  navigointitiedot  eli väylä-,  turvalaite-, luotaus-, haraus
-maaperä-,  kartta-  ja  kiintopistetiedot  ovat hajallaan eri  arkistoissa 

 usein eri  muotoisena.  Tietojen luotettavuus, oikeellisuus, tarkkuus 
 ja  ajantasaisuus  on  usein vaikeasti arvioitavissa. Tietoja  tallenne- 

I  taan  useissa paikoissa eri yksiköissä  ja  tietojen  päivitystä  ei pystytä 
koordinoimaan.  Väylätietoj  a  joudutaan mittaamaan tarpeettomasti 
uudelleen. Kokemusten mukaan yksittäisen väylän tiedot  vanhene- 

I vat  noin  25  vuodessa.  Merenmittaustoiminnan  resursseista joudu-
taan  kohdentamaan  noin  50%  tähän  uudelleenmittaukseen. Perustie-
doista  on vain  pieni  osa  (noin  10%)  numeerisessa muodossa. Eri  

l 
 tietojärjestelmissä  olevien tietojen  yhteiskäyttö  on  vaikeaa.  Luotetta

-vien  ja  ajantasalla  olevien tietojen puute haittaa myös tilastointia  ja 
 strategista suunnittelua.  

I 	
Väylätoiminnassa  on  viiveitä väyläesitysten  valmistumisessa  ja  
vahvistamisessa.  Julkaisutoiminnass  a  joudutaan tarkistamaan 
muualla tuotettujen tietojen oikeellisuutta, mikä aiheuttaa turhaa 

 - 	 työtä  ja  viivästyttää uusien  ajantasaisten painosten  tuottamista. 

Tietoihin liittyvät  normistot  ja  ohjeistot  ovat puutteelliset  tai  niitä 
ei aina noudateta. Tästä aiheutuu turhaa työtä  ja  tietojen laadulli-
sia puutteita.  

2.2  Kehitys-  ja  muutostarve  

U 	 Navigointitietoj  en  numeeriseen tallentamiseen  ja  hyödyntämiseen  
siirtyminen  on  välttämätöntä sekä  mkl:n  sisäisen toiminnan tehosta- 
misen että  mkl:n  ulkopuolisten asiakkaiden asettamien vaatimusten  

I vuoksi. 

Sisäisen toiminnan tehostamisella vältetään tietojen  turhat  tarkista- 

I 	 miset  ja  uudelleenmittaukset  sekä varmistetaan tietojen jatkuva 
ylläpito  ja  mandollistetaan  uuden  teknologian  käyttöönotto.  

I 	 Ulkoisista vaatimuksista tärkeimmät aiheutuvat siirryttäessä 
tarkkaan  paikannukseen (DGPS)  perustuvaan  navigointiin.  Lisäksi 
elektroniset  merikartat  yleistyvät  navigoinnin  apuvälineinä. Nämä  

I  tekijät asettavat uusia vaatimuksia tietojen tarkkuudelle  ja  tie
-tosisällölle.  Nykyisen tasoisten tietojen käyttö  on  selvä turvalli-

suusriski uutta  navigointitapaa  käytettäessä.  

I  
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2.3  Kehittämisen tavoitteet  

I 	 Strategian  keskeiset kehittämisalueet ovat: 
-  normien  ja  ohjeiden kuntoonsaattaminen 
- navigointitietojen kuntoonsaattaminen  

I
-  tietojen ajantasaistuksen toimivuuden takaaminen 
- henkilöresurssien kohdennus  ja  lisäys 
-  henkilöstön valmennus 
- tietojärjestelmien  kehittäminen  

I  Tavoitetilassa  tärkeimpiin väyliin  ja  niiden lähialueisiin liittyvät 
tiedot  on numeeristettu  ja  saatettu luotettavaan kuntoon sekä 
näiden tietojen jatkuva ylläpito varmistettu. Väylätietojen kuntoon- 
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saattamisen yhteydessä  on  myös muita merenmittaus-  ja  karttatie- 
toja  tarkistettu  ja  numeeristettu. 

11ETOLUOKKA  OSUUS  vÄyLÄ- 
VÄYLALUOKKA - - 

— — —  KUU. PITUUS  
0 1 2 3 4  (%)  (km) 

KAUPPA-  I _____ X X X X X 93.4  
_____  5240  

II X X X X X  -  6.4  MERENKULKU  

MUU HYÖTY-  III -f--  - -  0.1  

IV X X X 0.1  LI  I  KENNE  
____ -- ____  9720  

V X X X 

- 

0.0  VENE- 
UIKENNE ___  ___ 

VI X X X 0.0  

*  Saimaan  syväväylät  

Taulukko  1.  Tavoitetilan  rajaus 

Tavoitetilan  määrittely väyläkohtaisesti perustuu väyläluokitukseen 
 ja  tietoluokitukseen  taulukon  1  mukaisesti. Väyläluokitukseltaan eri 

tasoisilta väyliltä vaaditaan eri asteista tietojen tarkistamista. 
Väyläluokitus  on  esitetty lähteessä  [4].  

Väylän tasoa kuvaavat tiedot jaotellaan seuraavasti:  

0. 	Väylästön  taso-  ja  korkeusrunkotiedot  
1. Kiinteiden turvalaitteiden koordinaattitiedot  
2. Kelluvien turvalaitteiden koordinaattitiedot  
3. Haraustiedot  koko  väylästä  ja  väyläalueen  rajaus  
4. Kattavat 	syvyystiedot 	koko 	väyläalueesta  ja 

 lähiympäristöstä.  
5. Täydelliset 	tiedot 	alueen 	väylästöstä  ja 	hyvät 

aluemittaustiedot muusta alueesta. 
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Tavoitetilassa  laitos tarjoaa eri käyttäjäryhmille tarkkaa  ja  ajan- 
tasaista tietoa käyttökelpoisessa muodossa. 

Tietojen tuottamis-  ja  ylläpitoprosessi  noudattaa yhtenäistä täsmälli-
sesti dokumentoitua laadunvarmistusmenettelyä. 

Kaikki tiedot tallennetaan yhteiskäyttöisiin tietovarastoihin. Tiedon 
tuottajat vastaavat tietojen oikeellisuudesta  ja  muut käyttäjät voivat 
luottaa näihin tietoihin. Kuvassa  1 on  esitetty tavoitetilan mukaiset 
toimintojen väliset tietoyhteydet. 

Tavoitetilassa  keskeisten tietoj ärjestelmien yhteiskäyttöisyys toimii 
joustavasti. Keskeisimmät tietojärj estelmät ovat merenmittausaineis-
tojen käsittelyjäijestelmä, VATU, väylänsuunnittelujärjestelmä  ja 

 karttaj ärjestelmä.  

Tiedot MKH:n julkaisuihin saadaan tietojärjestelmistä. Tuotteet 
voivat olla graafisia  tai  numeerisia. Tieto  on  selkeästi eritasoista: 
tarkasti mitattu tieto, josta laitos vastaa, sekä yleispiirteisempi 
tieto. Ero näkyy myös julkaisuissa niiden käyttäjille. 

Tavoitetilan  saavuttamiseksi väylätietojen ylläpito saatetaan kun-
toon seuraavan  10  vuoden aikana kohdistamalla merenmittauksen 
resursseja väylätietojen tarkistamiseen väylien tärkeysjärjestyksessä. 

Pi 

Merenmittaus- 
	 r Julkaisu- 

toiminta 
	

[ 	
toiminta 

Yhteiset tietovarastot 

Väylä- 
	

[Tietopalvelu- 

toiminta 
	 toiminta  

Kuva  1. Tavoitetilan  mukaisten toimintojen väliset tietoyhteydet 
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2.4  Vaikutukset  ja  hyödyt tavoitetilassa  

Sisäiset vaikutukset  ja  hyödyt  

Projektin tavoitetilassa saavutettaviksi säästöiksi  on  arvioitu vajaa 
 40 Mmk/vuosi  sekä uusintainvestoinnin säästä noin  60  Mmk. 

Säästöt muodostuvat seuraavasti: 

- 	Navigointitietojen uusintamittaukset  jäävät suurelta osin 
pois 

- 	Väylien ylläpito tehostuu  ja väyläverkostoa  voidaan 
rationalisoida.  Myös väylätutkimukset  ja väylänsuunnit-
telu  tehostuu 

- 	Julkaisutoiminta tehostuu 

- 	Yhden retkikunnan tukialuksen uusintainvestointi  jää  
tarpeettomaksi 

- 	Poikkeus oloj  en valmiustoiminnan  edellytykset paranevat. 

Ulkoiset vaikutukset  ja  hyödyt 

Digitaalisen  infrastruktuurin asiakkaiden hyödyt muodostuvat 
lähinnä tietojen, tuotteiden  ja  palvelujen niin laadullisena kuin 
määrällisenä paranemisena: 

- 	Uuden navigointitavan turvallinen käyttöönotto mandol- 
listuu. 

- 	Kauppamerenkulun tietotarpeet  saadaan täysin tyydyte-. 
tyksi  ja veneilijöiden  palvelutaso paranee matalaväyläs-
tön runkoväylien osalta. 

- 	Voidaan tuottaa luotsaus-  ja jäänmurtotoiminnan  sekä 
liikenteen ohjauksen tarvitsemat navigointitiedot. 

- 	Tuotteiden laatu  ja  monipuolisuus paranee  

2.5  Kansainvälinen tilanne  

Kartoitettaessa  muiden  maiden  tilannetta  on  voitu todeta, että 
tavoitteet ovat niissäkin samansuuntaisia. Navigointitietojen määräl-
linen mittaus ei ole enää ongelma  ja  nyt kiinnitetäänkin yhä 
suurempaa huomiota tietojen laatuun  ja  luotettavuuteen. 



Useimmat merkittävät ranmkkovaltiot ovatkin uusimassa toiminto-
jaan  ja tietojärjestelmiään.  Syynä tähän  on  yleinen paikannusjärjes-
telmien  ja  numeeristen navigointijärjestelmien kehitys  ja  kansainvä-
linen normitus.  

3.  ETENEMINEN TAVOITETILAAN  

3.1  Toteutuksen organisointi 

Merenkulkulaitos  perusti  17.1.1994 NAVI 2003-  projektin  koordinoi-
maan  strategian  toteuttamista.  

Projektin  organisaatio  on  esitetty kuvassa  2.  Projekti saa kulloinkin 
tarvitsemansa tuen linjaorganisaatiolta erikseen sovittavalla tavalla. 

Ylijohtaja 
HEIKKI MUTTILAINEN 

Ohjausryhmä 	I  
HEIKKI MUTTILAINEN  

LENNART HAGELSTAM 	PAAVO SARKKINEN 	I  
KIMMO MANNOLA 	TAPANI  FRISTRÖM 	I  
EERO MUURI 	ROLF BÄCKSTRÖM 	I a  

Cl)  

t:i 
Projektiryhmä 	I 9 

-j  

KEIJO KOSTIAINEN 	JARMO HARTIKAINEN  I z  
JUHAKORHONEN 	OLAVI  KARLSSON  
JUKKA VARONEN 	KARI POHJOLA  

A 	 A  _  

LAITOKSEN SISÄISET  SIDOSRYHMÄT  

YLEINEN OSASTO 	MERENK1JLKU- 
VAYLAOSASTO 	PIIRIT  
MERIKARTTAOSASTO  

Kuva  2.  Projektin  organisaatio. 
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Projektin  tehtävänä  on  valmistella laitoksen siirtymistä hyväksytyn 
navigointitietojenhallinnan  strategian  mukaiseen tavoitetilaan eli 
käytännössä vastata navigointitietojen  hallinnan  kehittämisestä.  

Projektin  keskeisinä osatehtävinä  on 

- 	esittää eri osahankkeiden  ja  toimintojen edellyttämät 
resurssitarpeet ohjausryhmän vahvistettavaksi  ja  valvoa 
resurssien kohdentamisen toteutusta 

organisoida tietojärjestelmien  (mm. VATU, KJ/95,  meren- 
mittaus) kehittämistyö  ja  valvoa  sen  toteutumista. Tieto-
järjestelmäkehitys orgarnsoidaan tämän  projektin alapro

-j ektiksi. 

- 	toimia väylätietojen kuntoonsaattamisen projektiryhmänä 

- 	organisoida  ja  valvoa tarvittavien normien  ja  määrittely- 
jen  laatimista sekä menettelyjen  ja ohjeistojen  toteutta-
mista 

- 	organisoida  ja  valvoa henkilöstön valmennuksen toteutus- 
ta 

- 	tiedottaa NAVI  2003-projektin  etenemisestä sekä laitok- 
sen sisällä että ulkopuolella 

- 	valmistella päätökset tavoitteiden mukaisen tuotanto- 
organisaation vaiheittaiseksi luomiseksi 

- 	siirtää tehtävänsä vaiheittain linja-organisaatiolle 

Toimintatapa  ja työmenetelmät 

Projektiryhmä  vastaa kehittämistyöstä sekä luo puitteet toiminnoille 
 ja  koordinoi niitä siten, että asetettuun tavoitteeseen päästään. Toi-

mintatapaa  on  esitelty tarkemmin proj ektisuunnitelmassa  [51.  

Asioiden valmistelussa proj ektiryhmä tukeutuu linj aorganisaatioon 
 ja  ulkopuolisiin asiantuntij oihin. Sidosryhmien asiantuntemusta 

pyritään hyödyntämään mandollisimman laajasti. 

Projektiin liittyvä suorittava "tuotantotyö (merenmittaus ym. 
tarkistusmittaukset, karttojen valmistus, väylänsuunnittelu jne.) 
tehdään pääsääntöisesti linjaorganisaatioissa joko erillisinä projek

-tema  tai  muuhun toimintaan kytkettynä. Tietojärjestelmien kehittä-
miseen liittyvä järjestelmä-  ja sovellustyö teetetään  pääosin laitok-
sen ulkopuolisilla konsulteilla. 
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Projektiryhmä  harjoittaa aktiivista tiedotusta sekä laitoksen sisällä 
että  sen  ulkopuolella.  Tiedotuskanavina  käytetään lehdistöä,  ammat

-tijulkaisuja,  seminaareja, koulutus-  ja  neuvottelupäiviä,  merenkulku- 
alaan liittyviä messuja  ja  näyttelyitä sekä laitoksen  linjaorganisaa-
tiota. 

Projektiryhmä  raportoi työn etenemisestä  ohjausryhmälle,  mikä 
tekee työn etenemistä koskevat periaatteelliset ratkaisut.  

3.2  Tietojen kuntoonsaattaminen 

Navigointitietojen kuntoonsaattaminen  tapahtuu useampien  osapro-
jektien  avulla, joista pääosa toteutetaan  linjaorganisaatioissa. 

 Kuvassa  3 on  esitetty  väylätietojen kuntoonsaattamisen toimintakaa-
vio. 

Tietolen kuntoonsaattaminen yllapito 

Merenmittaus-Mittausten Merenmitteus.  
aineiston 	suunnittelu 

Mittaukset aineiston 
inventointi  ylläpito  

Osa.  
projektin  Väli ttöm  at  

perusta- psrannustoimenp  
minen  

Våy  la - 

aines  ton Vå  yiåaiue  en 	 Tarpeelils  et  
muutos-  ja  Hyväksy 

Inventointi mAirittåminen, 	parannus-  minen ja  -Väyllen 
merkinnån 	 tolmen  vahvista- ylläpito 
tarkistaminen  minen  

H  
I I. 

- --------------- tiedot VATUun  I 	VATUn  ylläpito  

I _____________________  

Tiedot merikarttoihin 
 ja  juikalsuihin  

Kuva  3. Väylätietojen kuntoonsaattamisen toimintakaavio 



Projektin  toimenpiteet  

Ohjeistus  ja  määrittelytyöt  painottuvat  projektin  alkuun. Kaikkia 
tarvittavia ohjeita ei pystytä heti saamaan valmiiksi  ja  lopulliseen 
muotoon.  

Mittauskausi  1994  joudutaan hoitamaan pitkälti  tilapäisjärjestelyin. 
 Ohjeita  ja  järjestelmiä  täydennetään  vuoden  1995  mittauskautta 

 varten ensi kesänä saatavien kokemusten pohjalta.  Intensiivisin 
 kehitystyön vaihe  käynnistyykin  syksystä  1994  alkaen.  

I 	 Keskeisiä  projektin  hankkeita ovat  mm.  väylätietojen kuntoonsaatta - 
minen  (mm.  käsitteiden, työmenetelmien,  laatukriteereiden  ja 

 tietojen  hyväksymismenettelyjen  määrittäminen)  ja  tietojäijestelmien 
'  kokonaisvaltainen kehittäminen  (VATU  1  ja  2,  merenmittausjärjes-

telmän tiedonhallinnan  uusiminen,  yhteiskäyttöisten tietovarastojen 
 luominen,  tiedonsiirron  kehittäminen jne.). 

Normien  ja  ohjeiden osalta  on  kiireellisimpinä tehtävinä saada 
käyttöön  mm.  GPS- satelliittipaikannusta, vedenkorkeustasoja, 
runkomittausta, turvalaitteiden sijaintimittausta, tankoharausta, 
väyläalueen  määrittelyä  ja  väylätietojen kuntoonsaattamisen  priori

-ointia  koskevia uusia  tai  tarkistettuja  ohjeita.  

Koeprojektina  käytetään  Kotka-  Orrengrund-  väylää, jossa testataan 
ohjeiden  ja  normien sekä  tietojärjestelmien  toimivuutta.  

3.3  Toteutuksen aikataulu  

Projektin  karkea aikataulu  on  esitetty kuvassa  4. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

LYHYEN  TÄHTAIMEN  I  TOI  MENPITEET 

KOEPROJEKTI 

NAVI2003-PROJEK1]N 
•• • .. .. .. ... .. 

KAYNNISTYS  JA  OHJAUS  

KENUATYÖ RETKIKUN- I  • • • • •  _______ U  NISSA  JA  PIIREISSÄ  
______________________________ -  _._____.._.1____.....__  

Kuva  4.  Projektin  aikataulu  



3.4  Henkilöstön kohdennus  ja  valmennus  

U 	 Numeeriseen navigointitietojen käsittelyyn siirtyminen merkitsee 
oleellista muutosta mkl:n nykyisiin toimintoihin. Numeerisen 
informaation käsittely  on  käytännössä vaativampaa kuin perinteinen  

I  kartta-  ja asiakirjatiedon  käsittely. Tietojen laaduntarkastus  ja 
 hyväksyminen joudutaan suorittamaan tietoj ärjestelmien avulla. 

Useat tehtävät  ja työvaiheet  poikkeavat nykyisestä. 

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää nykyisten henkilöresurssien 
oikeaa kohdentamista. Lisäksi tarvitaan jossain määrin uusia 
henkilöitä sellaisiin tehtäviin, joissa edellytettävää koulutusta  tai 

 kokemusta ei laitoksesta riittävästi löydy. Erityisesti kehittämishen-
kilöresursseja tarvitaan heti, koska järjestelmäkehitys ajoittuu 
suunnitelmaj akson alkuun. 

Kaikkia navigointitietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä  on 
valmennettava tavoitetilaan  pääsemiseksi. Valmennus tarkoittaa 
sekä valmiuksia kokonaisuuden  ja  numeerisen tiedonkäsittelyn 
periaatteiden ymmärtämiseen että varsinaista tehtävä-  tai tietojär-
jestelmäkohtaista  tiedollista koulutusta. 

Toimintojen voimakkaan laajentumisen takia  on vastuuhenkilöiden 
 koulutusta lisättävä huomattavasti, jotta  he  kykenisivät vastaa-

maan heille lankeavista nykyisistä  ja  uusista tehtävistä. Eri sovel-
lusten erityisosaamista  on  lisättävä.  

3.5  Tietojärjestelmien kuntoonsaattaminen 

Tavoitetilassa  tiedot voidaan loogisesti tallentaa seuraaviin tietojär
-j estelmiin: 

- 	väylätiedotiVATU2 
- 	turvalaitetiedotiVATU  1 
- 	syvyystiedotimerenmittaustiedonhallinta 
- 	haraustiedot/merenmittaustiedonhallinta 
- 	maaperätiedotltutkimusrekisteri 
- 	karttatiedotfkarttaj ärjestelmä 
- 	kiintopistetiedot/kiintopisterekisteri  

Em. tietojärjestelmät  ovat tietojen tallennuksen  ja  ylläpidon järjes-
telmiä. Tietojen kerääminen  tai  tietojen tuottaminen voivat tapah-
tua muilla järjestelmillä  tai ohjelmistoilla,  joita ovat  mm. merenmit-
tauksen  järjestelmät  ja väylänsuunnitteluj ärjestelmä. 

[[C 

Tietoj ärjestelmien  kehitys tulee perustumaan laitoksen  teknologi alin-
jaukseen  [6]. 
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Tietokantaratkaisuiss  a  varaudutaan  tietojen tallentamiseen fyysisesti 
yhteen  tietokantaan. Hajautettu  käsittely  mandollistetaan  (mm. 

 piirit  ja  merenmittausretkikunnat). Tietokantaratkaisut  tukeutuvat 
pääosin  Oracle-tietokantaohj elmistoon.  

Eniten kehittämistä vaativat järjestelmät ovat  karttajärjestelmä 
(Fingis),  joka joudutaan uusimaan kokonaan sekä  VATU:n väy-
läsovellus (VATU2)  ja  väylärekisterin käyttöliittymäsovellus.  Syvyys

-tiedonhallinnan, merenmittausaineistojen  käsittelyn,  VATU1 :  n  ja 
 väylänsuunnittelun nykyjärjestelmiä  kehitetään.  

Tavoitetilan  toteuttamiseen tarvitaan nykyistä tehokkaampia työ- 
asemia. Osittain  työasemahankinnat  ovat myös tekniikan van-
henemisesta  j  ohtuvia  normaaleja  uusintahankintoj  a.  

Suurimmat  kertaluonteiset  investoinnit kohdistuvat raskaisiin 
 työasemiin.  Nämä investoinnit ajoittuvat pääosin  VATU2:n  varsinai-

sen käyttöönoton  ja  karttajärjestelmän  uusimisen yhteyteen.  
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