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Muutoksen merkittävyyden arviointi
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Muutoksen merkittävyyden arviointi

• Jos tehtävä rautatiejärjestelmän muutos vaikuttaa 
rautatiejärjestelmän turvallisuuteen, tulee tehdä 
muutoksen merkittävyyden arviointi
• Arviointi ja sen tuloksena oleva päätös 

merkittävyydestä tulee dokumentoida TURIin
• Arviointi tulee tehdä riittävän laajan 

asiantuntemuksen omaavalla ryhmällä

• Jos muutos todetaan arvioinnin perusteella 
merkittäväksi, dokumentoidaan riskienhallinta TURIin
YTM-asetuksen mukaisesti
• Ei-merkittävissä muutoksissa riskienhallinta 

toteutetaan Väyläviraston rautatietoimintojen 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti

• Väyläviraston ohjeluettelossa ohje ”YTM-asetuksen 
mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä”
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Muutoksen merkittävyyden arviointi 
TURIssa

• Muutoksen merkittävyyden 
arviointi on Riskienhallinta-
osiossa

• Hakutoiminnolla voi 
tarkistaa, onko hankkeelle 
tai urakalle tehty muutoksen 
merkittävyyden arviointia 
ennen uuden aloittamista
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Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
linkitys TURIn urakkaan

6

• Muutoksen merkittävyyden arviointi kannattaa linkittää TURIssa olevaan hankkeeseen ja 
urakkaan

• Riskienhallintaan liittyvät asiat ovat siten kerättynä kokonaisuudeksi TURIssa

• Arviointi on jälkeenpäin helpompi löytää mm. hankkeen ylläpitotietojen kautta

• Jos hanketta tai urakkaa ei vielä ole, on arviointi 
mahdollista tehdä myös vapaalla hankkeen nimellä



Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
laatiminen

• Täytä perustiedot

• Arviointiin osallistuneet 
henkilöt

• Muutoksen kohteena olevat 
osajärjestelmät
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Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
laatiminen

• Täytä ”Järjestelmän alustava 
määrittely” ja ”Arviointi” -kohdissa 
vähintään pakolliset kentät 
(merkitty tähdellä *)

• Ohjepallukasta saa lisätietoa 
tekstikentän täyttämiseen

• Uutta arviointia aloittaessa voi 
käyttää apuna TURIin tehtyjä 
samantyyppisten kohteiden 
arviointeja, esim. siltakohteita 
koskien
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Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
laatiminen
• Lomake ei automaattisesti annettujen vastausten perusteella määrittele tulosta, vaan arviointiin 

osallistuvat määrittelevät tuloksen arvioinnin pohjalta ”Tulos”-kohtaan

• Muutoksen merkittävyyden arvioinnin tuloksesta vastaa Väyläviraston edustaja hyväksymällä 
tuloksen TURI-järjestelmässä (hankkeesta tai muutoksesta vastaava)
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• Lomakkeelle voi tallentaa liitteitä, esim. 
tarkempia muutokseen liittyviä kuvauksia 

• Kannattaa huomioida, että muutoksen 
merkittävyyden arvioinnit ovat 
näkyvissä kaikille TURIn käyttäjille

• Tallennettava aineisto on syytä sopia 
muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
yhteydessä huomioiden esim. 
turvaluokiteltu aineisto



Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
revisiointi
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Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
revisiointi

• Hyväksytyn muutoksen merkittävyyden 
arvioinnin voi revisioida eli tehdä 
arvioinnista uuden version

• Esim. jos muutoksen merkittävyyden 
arviointi on tehty aikaisessa vaiheessa 
ja arvioitavan kohteen laajuus on 
muuttunut

• Revision voi tehdä vain alkuperäisen version 
tehnyt käyttäjä

• Mikäli tämä ei ole mahdollista, ota 
yhteyttä Väyläviraston tilaajaan

• Uusi versio tulee hyväksyttää Väyläviraston 
vastuuhenkilöllä

• Aiempi muutoksen merkittävyyden arviointi 
säilyy edelleen TURIssa
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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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