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Hankevastaavan tehtävät
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Rautateiden liikenteenohjauksessa on käytössä myös kirjaajan ja 

käsittelijän roolit

Hankkeet, urakat ja käyttäjäroolit
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HANKE

Urakka Urakka

Urakka Urakka

HANKEVASTAAVA – muokkausoikeudet hankkeen kaikkiin urakoihin

(esim. tilaajan, rakennuttaja- tai suunnitteluttajakonsultin edustaja,

mm. turvallisuuskoordinaattori voi ottaa tehtäväkseen) 

• Hankkeen/ urakan käyttäjäoikeuksien antaminen

• Poikkeamailmoitusten sulkeminen

• Lisäksi samat oikeudet kuin muokkaajalla

MUOKKAAJA – muokkausoikeudet hankevastaavan myöntämään urakkaan 

(esim. urakoitsijan tai suunnittelijan edustaja, valvoja)

• Poikkeamien ja työtuntien ilmoittaminen sekä tietojen täydentäminen

• Riskien kirjaaminen ja tietojen täydentäminen

SELAAJA – katseluoikeudet hankevastaavan myöntämään urakkaan

(esim. organisaation turvallisuusasiantuntija, urakan tai 

suunnittelutoimeksiannon muut osapuolet)

• Tietojen katselu-/lukuoikeus, ei kirjoitusoikeutta
Huomaa! 

TURIssa hankkeen alle on aina 

perustettava vähintään yksi urakka 

ennen kuin poikkeamia ja työtunteja 

voidaan ilmoittaa. 



Kuka on hankevastaava TURIssa?

• Hankkeen projektipäällikkö tai muu tilaajan edustaja

• Hankkeen turvallisuuskoordinaattori

• Alueisännöitsijä

• Suunnitteluttaja- ja rakennuttajakonsultin edustaja

• Muu tilaajan määrittelemä hankkeessa toimiva henkilö

• Hankevastaavia voi hankkeessa olla useita

• Urakoitsijan edustaja ei ole hankevastaava

• Poikkeuksena voi olla esim. PPP- ja allianssihankkeet
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Hankevastaavan tehtäviä

• Ylläpito

• Hankkeen perustamispyynnön tekeminen

• Urakoiden perustaminen hankkeen alle ja hankkeen muiden käyttäjäoikeuksien 
myöntäminen (mm. muut hankevastaavat sekä muokkaajat ja selaajat)

• Käyttäjäoikeuksien poistaminen henkilövaihdosten yhteydessä hankkeilta ja urakoilta

• Hankkeen ja urakan tietojen muokkaus (esim. arvioitu päättymisajankohta, tila)

• Hankkeiden ja urakoiden merkitseminen päättyneeksi

• Poikkeamienhallinta

• Korjaavien toimenpiteiden seuranta

• Lopullisten sairauspoissaolopäivien kirjaaminen

• Poikkeamien sulkeminen

• Työtuntitietojen ilmoittamisen varmistaminen kolmannesvuosittain tai urakan päättyessä

• Riskienhallinta
• Riskienhallintatoimenpiteiden ja riskien tilan seuranta
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Hankkeen perustaminen
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Hankkeen perustaminen

• Tilaajan (tai rakennuttaja-
konsultin) edustaja tekee 
hankkeen perustamispyynnön 

• TURIn etusivulta löytyy linkki 
hankkeen 
perustamispyyntölomakkeelle
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Huom! 

• Harjan käyttäjien ei tarvitse perustaa 
hanketta TURIin

• Harja perustaa automaattisesti 
hankkeen TURIin järjestelmien 
rajapinnan kautta



Hankkeen perustaminen
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Ala kirjoittaa etu- tai 

sukunimeä

HUOM! 

Henkilön pitää olla 

käynyt kerran 

kirjautumassa 

TURIssa, jotta 

hänet löytää 

valikosta

• Tilaajan vastuuhenkilön tulee 
olla Väyläviraston tai ELYn
henkilö

• Jos väliaikaisesti on tarve 
kirjata joku muu 
vastuuhenkilöksi, kirjataan 
”Kuvaus”-kenttään tilaajan 
nimi

• Tieto hankkeen perustamisesta 
(hankepyynnön 
hyväksymisestä) tulee 
hankepyynnön laatijalle sekä 
sähköpostiin että TURIn 
sisäisenä viestinä
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Urakan perustaminen
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Urakan perustaminen ja 
käyttäjäoikeuksien antaminen

• Hankkeen alle urakkaa perustettaessa 
valitaan väylämuoto, jonka perusteella 

• ylläpito-valikossa täydennetään urakan 
perustietoja (esim. hanketyyppi)

• poikkeamalomakkeen tapahtumapaikan 
tietokentät soveltuvat ko. väylämuodolle

• tarvittaessa on mahdollista valita 
useampi väylämuoto

• Urakan alle lisätään jäseniä (muokkaajia ja 
selaajia)

• Hankevastaavalla on automaattisesti 
oikeudet hankkeen alla oleviin urakoihin
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Hankkeen alla tulee olla vähintään yksi urakka, jotta turvallisuuspoikkeamia 

ja työtunteja voidaan ilmoittaa tai vaaroja voidaan kirjata!

• Riippumaton turvallisuusarviointi liittyy TURIn 
riskienhallintaosion (YTM-asetuksen mukaisen 
vaararekisterin) toimintoihin

• Mikäli urakassa ei laadita vaararekisteriä, 
voi valinnaksi jättää ”Ei tarvita”

• YTM-asetus ei koske tie- ja 
vesiväylähankkeita

• Hankkeen ja urakan nimissä on hyödyllistä 
käyttää tilausnumeroa yksilöivänä tietona



Muita hankkeiden ja urakoiden toimintoja
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Omien hankkeiden ja urakoiden listaus

13

• TURIn etusivun 
”Omat hankkeet ja urakat” -
painikkeen kautta pääset 
suoraan niihin käynnissä oleviin 
hankkeisiin ja urakoihin, joihin 
sinulla on oikeus

• Avautuvasta listasta löytyvät 
linkit TURIn eri osioihin:

• Poikkeamienhallinta

• Riskienhallinta

• Hankkeiden ja urakoiden 
ylläpito



Ylläpito-osion hanke- ja urakkahaku

• Valitsemalla hankkeen pääsee suoraan hanketietosivulle

• Hausta löytyvät myös ne hankkeet, joille ei vielä ole perustettu urakkaa
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• Hankevastaava pääsee Ylläpito-osiossa muokkaamaan hankkeen tietoja, kuten arvioitua 
päättymisajankohtaa

• TURI lähettää sähköpostimuistutuksen (koosteen) päättyneistä hankkeista 
turvallisuuskoordinaattoriksi merkitylle tai kaikille hankevastaaville

• Ylläpito-osion ”Hankkeet ja urakat” -listalla on korostettu huomiovärillä hankkeet, joiden 
arvioitu päättymisajankohta on ylitetty
• Käynnissä olevan hankkeen arvioitu päättymisajankohta päivitetään hankkeen 

perustietojen näkymässä
• Päättyneen hankkeen tila tulee muuttaa päättyneeksi
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Hankkeiden arvioitu päättymisajankohta



Hankkeiden arvioitu päättymisajankohta

• Hankkeilla on päättymisajankohta, jotta

• hankeseuranta on mahdollista

• tilastointityö helpottuu ja mahdollistuu

• Väyläviraston turvallisuusjohtamisen kehittäminen on mahdollista

• vältytään tarpeettomilta sähköpostimuistutuksilta (esim. työtuntien 
ilmoittaminen, hankkeen päättymisajankohdan ylitys)
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Turvallisuuskoordinaattori

• Hankkeen perustietojen näkymässä hankevastaava voi

• lisätä hankkeelle muita hankevastaavia

• merkitä hankevastaavien listalle turvallisuuskoordinaattorin
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Seurannan työkaluja
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Ylläpito-osion kautta näkee yhteenvetoja hankkeiden ja urakoiden alle kirjatuista vaaroista, 
poikkeamista, työtunneista ja muutoksen merkittävyyden arvioinneista 



Käyttövinkkejä

• TURIa voi käyttää eri selaimilla 
(esim. Google Chrome)

• Mikäli TURIn käytössä on ongelmia, kannattaa
kokeilla toista selainta

• TURIa on mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla

• Ei erillistä mobiilisovellusta

• Salasanan voi tallentaa mobiililaitteelle, 
jolloin erillistä kirjautumista ei vaadita 
jokaisella käyttökerralla

• Näkymä mukautuu näytön koon mukaan

• Jos Extranet-tunnuksesi salasana on unohtunut, uusi salasana tilataan Väyläviraston Extranetin etusivun 
”Tilaa uusi salasana” -kohdasta

• Takuuajan työt voidaan tarvittaessa perustaa yhtenä urakkana hankkeen alle 
(ei välttämätöntä perustaa jokaiselle urakalle omaa takuuajan urakkaa)
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Ohjeet ja lisätiedot
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Ohjeet TURI-järjestelmässä
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TURI-järjestelmän käyttöön liittyvä 
ohjeistus ja lisätietoja löytyy 
järjestelmän Ohjeet-osiosta ja 
järjestelmän infokentistä



TURIn verkkosivut
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www.vayla.fi/turi

• Ohjeet käyttöoikeuksien 
hakemiseen

• Käyttöohjeet

• PowerPoint-muotoiset

• Video-opastusmateriaalit

• Viimeisimmät tiedotteet

• Mm. tietoiskuihin liittyvää 
aineistoa

http://www.vayla.fi/turi


Lisätiedot • Järjestelmän käyttöön liittyvät 
kysymykset (mm. hankkeiden 
perustaminen, poikkeamien 
ilmoittaminen sekä riskien kirjaaminen) 
ja kehitysehdotukset
turvallisuuspoikkeamat@vayla.fi

• Käyttöoikeushakemukset ja 
käyttöoikeuksiin liittyvät kysymykset
turi@vayla.fi

• TURI-järjestelmän vikailmoitukset
turi-yllapito@oikeatoliot.fi
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