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Henna Malinen, SYKE

1 Alkuverryttely, valikot, ikkunoiden hallinta
•

Älä avaa mitään onnettomuustapausta vielä (valitse ”Sulje”
”valitse onnettomuustapaus”-ikkunasta)

•

Tutustu karttasovellusikkunan valikoihin ja katso minkä
nimisiä ikkunoita/valikoita ruudussa on jo auki
–

Mitä kautta voi lisätä karttatason eli aineiston karttaikkunaan?

–

Mitä voit tehdä Karttanäkymä-valikon kohdasta karttaelementit?

–

Mitä tapahtuu ruksi ruutuun napeista?

–

Mitä voit hallinoda karttasovelluksen alanurkan nuolesta?
(Ikkunat…)

–

Avaa yläpalkin Työkalut- valikosta jokin työkalu ja kokeile miten
se toimii

2 Aineistot
•
•
•
•

•
•
•

Tarkenna karttaikkuna itseäsi kiinnostavalle alueelle
Selaa Aineistolistan otsikot läpi – mikä aineistoryhmistä vaikuttaa
hyödyllisimmältä oman tehtäväsi kannalta?
Testaa mitä tapahtuu aineistolistalla
-napista?
Testaa aineistolistan hakutoimintoa etsimällä listalta ”Logistiset
pisteet”. Valitse aineisto ruksimalla, ja palaa koko listaan
tyhjentämällä hakurivin teksti.
Valitse lisäksi ainakin kolme hyödylliseksi katsomaasi karttatasoa ja
palaa karttaikkunaan.
Tarkista karttaselitteestä, mitä karttatasojen eri symbolit tarkoittavat.
Testaa Navigointi-palkin Info-työkalua jollain logistisella
pisteellä/pisteillä. Katso mitä tietoa pisteistä on tallennettu.

3 Onnettomuustapausikkuna ja välilehdet
Avaa kurssin onnettomuustapaus
•

Mitä ja missä on tapahtunut?

•

Mitkä ovat haveripaikan koordinaatit WGS84järjestelmässä? Entäpä ETRS?

•

Montako likaantunutta aluetta tapaukseen liittyy?

•

Montako voimakkaasti likaantunutta aluetta löytyy?

4 Tapahtumat
• Avaa Tapahtumat-välilehti
– Lisää uusi tapahtuma, joka kertoo oman organisaatiosi
toiminnasta öljyvahinkotapauksessa (Kenelle ilmoitettu,
ketä hälytetty, omien yksiköiden ETA paikalla, mitä
toimenpiteitä suoritettu jne?
– Oletetaan, että lisäät tapahtuman tunnin viiveellä. Muuta
tapahtuman aikaleimaa sen mukaisesti.
– Mieti mikä tieto muilta viranomaisilta olisi hyödyllistä saada
kirjattuna tänne?

5 Tiedustelutiedot, havainnot ja liitteet
• Katso mitä löytyy tapauksen välilehdiltä Tiedustelutiedot,
Likaantuneet alueet, Liitetyt dokumentit.
– Liittyykö kohteisiin aluerajauksia kartalla?

• Pääset helikopterilla lentämään alueelle. Havaitset
yllättävässä paikassa öljyä. Lisää tiedustelutieto (alue,
joka tiedusteltiin) ja likaantunut alue tapaukseen.
• Otat myös valokuvan – lisää valokuva havaitsemasi
likaantuneen alueen kohdalle (voit ladata kuvan netistä ja
tallentaa esim. työpöydälle)

6 Torjuntasuunnitelmat
•
•

Lisää tapaukseen uusi torjuntasuunnitelma. Nimeä se tunnistettavasti.
Tarkoituksena on tehdä vain yksi suunnitelma, joka voi sisältää useita
osia (puomeja, toiminta-alueita, ankkurointeja ja pultteja)
Piirrä suunnitelmalle summittainen aluerajaus.
– Tämän vaiheen voi jättää myös tekemättä, mutta rajaus voi auttaa
tunnistamaan oman ”tontin” (aavan meren raja, naapuripelastuslaitoksen
alue, jne.)

•

Suunnittele miten öljyn leviämistä rajoitetaan – lisää suunnitelmaan
osa, jonka tyyppi on puomi
– Huom jokainen puomi on yksi suunnitelman osa. Jos suunnitelmaan
halutaan useita toisistaan irrallisia puomituksia, lisätään jokainen puomi
uutena osana.

•
•

•

Suunnittele, mistä öljy kerätään ja lisää suunnitelmaan osa, jonka tyyppi
on toiminta-alue
Jos ehdit, voit miettiä torjuntaoperaatiota pidemmälle ja lisätä
suunnitelmaan lisää sellaisia osia jotka katsot tarpeelliseksi.
Lisätehtävä nopeille: Kirjaa jokin tapaukseen osallistuva
pelastuslaitoksen yksikkö tai vene Resurssit-välilehdellä.

7 Tilannekuvat
• Tarkenna kartta tekemääsi torjuntasuunnitelmaan
• Tarkista, että suunnitelman taustalla näkyvät vain
tarpeelliset kartta-aineistot ja onnettomuustapauksen
kohteet (mm. tiedustelualueet, havainnot jne. Poista
turhat näkymästä (Karttatasot ikkuna ja
onnettomuustapauksen välilehdet)
• Tallenna uusitilannekuva, ja nimeä se tunnistettavasti.
• Varaudu esittelemään torjuntasuunnitelmasi
”vuoronvaihdossa”

8 Uuden onnettomuustapauksen lisääminen
•

Lisää uusi onnettomuustapaus johonkin toimialueesi riskipisteeseen

•

Kirjaa tapauksen perustiedot
–

Mitä? Missä? Milloin?

–

Kenellä johtovastuu?

–

Huom: Jos käytät näkyvyyttä henkilökohtainen säilytät mahdollisuuden poistaa kohteita tai
koko tapauksen kun et enää tarvitse sitä.

•

Lisää vähintään 1uusi tapahtuma Tapahtumat-välilehdelle
–

Esim: Mistä hälytys on tullut ja milloin? kenelle ilmoitettu? ketä hälytetty? mitä yksiköitä

laitettu liikkeelle? Jne.

•

Suunnittele tiedustelualue tapaukseen (lento, maasto, tai alustiedustelu).

•

Lisää tiedusteluun öljyhavainto ja piirrä se kartalle.

•

Tee tapaukseen uusi torjuntasuunnitelma

•

Lisää käytössä olevat resurssit tapaukseen ja kiinnitä ne oikeisiin suunnitelman osiin

•

Tee työkaverillesi ennen vuoronvaihtoa tilannekuva, joka auttaa pääsemään kärryille
tapauksen tapahtumista

