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Yleistä TURIsta
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TURIn käyttö turvallisuuspoikkeamien 
seurantaan ja hallintaan
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• TURI on käytössä Väyläviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeiden sekä 

urakoiden turvallisuuspoikkeamien seurannassa ja poikkeamatiedon hallinnassa

• Myös rautatieliikenteenohjaus ja liikennöitsijät ilmoittavat poikkeamat TURIin

• Tiestön kunnossapidon hankkeet ja osa vesiväylien kunnossapidon hankkeista ilmoittavat 

turvallisuuspoikkeamat ja työtunnit Harja-järjestelmään, josta ne siirtyvät automaattisesti 

TURIin

https://extranet.vayla.fi/turi/

https://extranet.vayla.fi/turi/


Mihin TURIn poikkeamienhallintaa 
tarvitaan?
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Poikkeamien ilmoittaminen

• Väylävirastolle ilmoitetaan turvallisuuspoikkeamat eli työtapaturmat, onnettomuudet
sekä näihin liittyvät vaaratilanteet

• Turvallisuushavainnotkin voidaan ilmoittaa (myös positiiviset havainnot)

• Turvallisuushavainnot-kirjauksia voi soveltaa hankkeen itse sopimiin menettelyihin

• Turvallisuuspoikkeamat ilmoitetaan TURIn (tai Harjan) kautta

Turvallisuuspoikkeama tulee kirjata viimeistään tapahtumaa 
seuraavana työpäivänä TURIin

Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely (Väyläviraston ohjeita 57/2020)

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-57_turvallisuuspoikkeamien_ilmoittaminen_web.pdf
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https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-57_turvallisuuspoikkeamien_ilmoittaminen_web.pdf


Poikkeamien ilmoittaminen
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Poikkeamien ilmoittaminen

• Hae Poikkeamienhallinta-osiossa hankkeet, joihin sinulla on käyttöoikeudet 

• Valitse hanke ja sen alta urakka, jonka poikkeaman haluat ilmoittaa 

→ ”Lisää uusi poikkeama” 8

Haun voi tehdä tyhjällä 

hakukentällä. Silloin saat 

listauksen kaikista hankkeista, 

joihin sinulla on käyttöoikeudet.



Poikkeamien ilmoittaminen
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Poikkeaman tyyppi

• Työtapaturma = Äkillinen ja odottamaton 
tapahtuma, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai 
sairauden

• Muu turvallisuuspoikkeama = Rautatietoimintoihin 
kohdistunut onnettomuus tai vahinko, tie- tai 
vesiliikenneonnettomuus, omaisuus- tai 
ympäristövahinko

• Vaaratilanne = Työntekijöihin kohdistunut ja muu 
vaaratilanne (läheltä piti -tilanne). Tapahtuma, joka 
olisi voinut aiheuttaa onnettomuuden tai 
työtapaturman

• Turvallisuushavainto = Ilmoitus turvallisuutta 
edistävästä tai vaarantavasta toiminnasta, tekijästä tai 
olosuhteesta

Tapahtumapaikka

• Kirjataan paikka (vähintään yksi sijaintitieto): esim. kunta ja 
tieosoite, ratakilometri, osoite, koordinaatit, tms.

Tapahtuman kuvaus, syyt ja seuraukset

• Ilmoita mahdollisimman tarkasti (esim. tilanne, työtehtävä/työvaihe 
tapahtumahetkellä, mikä aiheutti, miksi tapahtui, muut mahdolliset 
tapahtumaan vaikuttaneet tekijät)

• Poikkeamailmoituksiin ei saa tietosuojasyistä kirjata henkilöiden
yksilöiviä tunnistetietoja, esimerkiksi nimiä

Otsikko

• Kuvaava nimi poikkeamalle, josta selviää mistä on kyse 
(esim. työntekijän liukastuminen)  

• Urakka/yritys voi kirjata esim. oman numerointinsa 
(ei kuitenkaan yrityksen tai työntekijän nimiä)

Lisätietoja kenttien 

täyttämiseen 

ohjepallukoista

Rautatieympäristön turvallisuuspoikkeama

• Onnettomuus, vaaratilanne, prosessipoikkeama, vaurio tai 
ohjeiden/ määräysten vastainen toiminta, joka vaarantaa tai 
voi vaarantaa rautatieliikenteen, radan tai 
rautatiejärjestelmän turvallisuuden

• Esitelty tässä ohjeessa erillisellä sivulla tarkemmin

Poikkeamalomakkeelle tulee 

kirjata vähintään pakolliset 

kentät (merkitty tähdellä *)



Poikkeamien ilmoittaminen
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Työtapaturma

• Järjestelmä kysyy tarkempia tietoja (mm. vamman 
laatu, vahingoittunut ruumiinosa, 
sairauspoissaolopäivät, työntekijän ammatti)

• Sairauspoissaolopäiviksi lasketaan kaikki 
viikonpäivät (ei ainoastaan työstä 
poissaolopäiviä)

• Sairauspoissaolo jatkuu: Kyllä, jos tapahtuman 
ilmoittamishetkellä ei ole tietoa sairausloman 
kestosta

• Juurisyy: Valitse tapahtuman syntyyn vaikuttaneet 
taustatekijät valikosta (1–3 kpl)

Seuraajan lisääminen poikkeamalle

• Voit lisätä poikkeamalle seuraajia

• Kirjattu poikkeama lähtee hänelle tiedoksi

• Seuraaja saa tiedon, kun poikkeamaan tehdään 
muutoksia

Muut kentät

• Osa kentistä täydentyy automaattisesti, kun 
poikkeama on tallennettu (esim. poikkeaman 
tunnus)

Korjaavat toimenpiteet

• Kirjataan korjaavat toimenpiteet tapauksen 
eteenpäin viemiseksi ja vastaavien tapahtumien 
ehkäisemiseksi

• Toimenpiteelle merkitään vastuuhenkilö (oltava 
TURI-järjestelmän käyttäjä) sekä toteuttaja

LX123456 MAIJA MEIKÄLÄINEN

Syyt ja seuraukset

• Syyt: Kirjaa mahdollisimman tarkasti mikä aiheutti 
onnettomuuden tai vaaratilanteen ja miksi se 
tapahtui

• Seuraukset: Kirjataan tarkasti tapahtumasta tai 
vaaratilanteesta aiheutuneet seuraukset (vahingot ja 
vammat)



Rautatieympäristön 
turvallisuuspoikkeama

• Poikkeaman tyypin lisäksi poikkeamalomakkeella on kohta ”Rautatieympäristön turvallisuuspoikkeama”

• ”Kyllä”-valinnan myötä lomakkeelle avautuu tapahtumaluokkien alasvetovalikoita

• 3-tasoinen poikkeamaluokitus: edellisen tason valinta vaikuttaa siihen, mitä seuraavilla tasoilla on 
valittavissa
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• Lomakkeelle tulee 
muita tietokenttiä 
valittujen 
tapahtumaluokkien 
perusteella



Rautatieympäristön 
turvallisuuspoikkeama

• Tapahtumaluokkien 
kuvaukset löytyvät 
pdf-tiedostona 
infopallukan kautta
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• Termien selityksiä
• Poikkeaman tyyppi: Muu turvallisuuspoikkeama

= Tie-, rautatie- tai vesiliikenneonnettomuus, omaisuus- tai ympäristövahinko

• Rautatieympäristön turvallisuuspoikkeama

= Onnettomuus, vaaratilanne, prosessipoikkeama, vaurio tai ohjeiden/ määräysten vastainen toiminta, 
joka vaarantaa tai voi vaarantaa rautatieliikenteen, radan tai rautatiejärjestelmän turvallisuuden



Inhimilliset ja organisatoriset tekijät

• Rautatie-väylämuodon urakoiden poikkeamia 
ilmoittaessa on lomakkeella poikkeaman 
inhimillisten ja organisatoristen syytekijöiden 
tunnistaminen

• Tapahtuman syntyyn vaikuttaneet tärkeimmät 
tekijät valitaan kahdesta näkökulmasta

+ tekijät, jotka ehkäisseet ei-toivotun 
tilanteen syntymistä tai edistäneet siitä 
selviytymistä

– tekijät, jotka ovat vaikuttaneet ei-toivotun 
tilanteen syntymiseen tai vaikeuttaneet siitä 
selviytymistä
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Inhimilliset ja organisatoriset tekijät

• Tekijöiden tarkentavat selitteet tulevat esiin vietäessä hiiri tekstin päälle

• Niitä tekijöitä ei merkitä, joilla ei ole ollut vaikutusta tapahtumaan

• Mitä vakavammasta poikkeamasta on kyse, sitä tärkeämpää tekijöiden kirjaaminen on
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Inhimillisten ja organisatoristen 
tekijöiden tarkistuslistan saa 
avattua ohjepallukan kautta



Sähköposti-ilmoitus ja liitteet
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Liitetiedostot

• Poikkeamaan on mahdollista lisätä omia 
liitetiedostoja (esim. valokuvia)

Lisätietoja tai parannusehdotuksia 
Väyläviraston tai omaan toimintaan

• Tieto esim. poikkeaman käsittelystä 
erillisessä turvallisuuspalaverissa

Jaa sähköpostilla 

• Voit lähettää tiedoksi TURIn uusia ja 
päivitettyjä poikkeamailmoituksia

• Tieto jakamisesta näkyy TURIn oikeassa 
yläreunassa käyttäjätunnuksen kohdalla 

Järjestelmän sähköposti-ilmoitukset

• Saadakseen automaattisesti sähköposti-
ilmoitukset muutoksista, tulee Ylläpito-osion 
kohdasta ”Omat asetukset” olla valittuna 
”Salli sähköposti-ilmoitukset”



Poikkeamailmoituksen tallentaminen
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• Tallenna

• Tiedot tallentuvat järjestelmään 

• Tietojen muokkaaminen on mahdollista niin 
kauan, kun poikkeaman tila ei ole suljettu



Poikkeaman tila
• Poikkeaman tila voi olla avoin, täydennetty, käsitelty tai suljettu

• Poikkeama voidaan merkitä suljetuksi, kun
• poikkeama on käsitelty esim. työmaakokouksessa 

• korjaavat toimenpiteet on toteutettu

• kaikki tarvittavat tiedot on täytetty poikkeamailmoitukseen, eikä niitä ole tarpeen 
muuttaa 

• Hankevastaavalla on oikeus avata suljettu poikkeama
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Työtuntitietojen ilmoittaminen
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Työtuntitietojen ilmoittaminen

Työtunnit ilmoitetaan urakkakohtaisesti kolmannesvuosittaisilta jaksoilta

• Jaksolta 1.1.–30.4. työtunnit ilmoitetaan viimeistään 14.5.

• Jaksolta 1.5.–31.8. työtunnit ilmoitetaan viimeistään 14.9.

• Jaksolta 1.9.–31.12. työtunnit ilmoitetaan viimeistään 14.1.

• Työtunnit voi ilmoittaa kolmannesvuosittaisia jaksoja lyhyemmiltä ajoilta, esim. kuukausittain

• Kirjattava jakso ei voi jatkua kolmannesvuosittaisen ilmoittamisjakson yli

• Jos jakson aikana ei ole tehty töitä, ilmoitetaan työtuntimääräksi nolla

• Työtunnit tulee ilmoittaa urakan päättyessä ennen urakan sulkemista

• Työtunnit ilmoitetaan rakentamis- ja kunnossapitotyön lisäksi myös suunnittelun 
maastokäynneiltä, maastotöistä ja inventointitöistä

20

Työtuntitiedot tarvitaan tapaturmataajuuden laskentaa varten



Työtuntitietojen ilmoittaminen

• Valitse Ylläpito-osiosta hanke ja sen alta urakka

• Kirjaukset tehdään kohtaan ”Tehdyt työtunnit” → ”Lisää uusi”

• Jos urakkaa ei ole vielä perustettu, perusta ensin urakka 

• Työtunnit voi ilmoittaa sekä muokkaajan että hankevastaavan oikeuksilla

• Harjan käyttäjät ilmoittavat työtuntitiedot Harjaan, josta ne siirtyvät automaattisesti TURIin
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TURIn toimintoja
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Poikkeamahaku
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• Poikkeamahaun kautta pääsee 
perushakuun, jossa on 

• hankkeen ja urakan 
perustietoja

• vapaasanahaku

• Klikkaamalla ”Hae” saat koko 
poikkeamalistauksen

• Kohdassa ”Tarkenna hakua” 
voit valita hakutekijöitä listasta 
ja määritellä muita rajauksia



Poikkeamahaun 
tallentaminen

• Voit tallentaa tekemäsi 
hakukriteerit 
myöhempää käyttöä 
varten

• Tallennetut 
hakukriteeristöt 
löytyvät 
poikkeamahaun 
alalaidasta
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Poikkeamalistauksen vienti Exceliin
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Poikkeamahaun tulokset tai poikkeamalistauksen voi viedä Exceliin ”Vie tiedostoon” -toiminnolla 



Listausten järjestäminen ja 
omat toimenpiteet
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• Listauksia voi järjestää TURIssa
aakkos- tai pvm-järjestykseen 
otsikkokenttiä klikkaamalla

• Omalla vastuulla olevat korjaavat 
toimenpiteet löytyvät ns. muistilistana

Poikkeaman 

tunnusta 

klikkaamalla 

pääsee 

poikkeaman 

tietoihin
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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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