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TURI 1.22 uusista ominaisuuksista

• Miksi päivitys?

• Inhimilliset ja organisatoriset tekijät (HOF) mahdollistavina 
taustatekijöinä näkyvästi mukaan riskien arviointiin 

• HOF arvioinnin mahdollistaminen poikkeamien käsittelyssä

• Lisäksi parannuksia käytettävyyteen sekä bugikorjauksia
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Tilaisuuden sisältö
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• Tilaisuuden avaus

• Riskienhallinnan uudet toiminnallisuudet

• Poikkeamienhallinnan uudet toiminnallisuudet

• Päivitetyt ja uudet TURI-ohjeet

• Kysymykset

Kesto 0,5 tuntia

Kysymykset Teamsin
keskusteluikkunaan 
esityksen aikana –
läpikäynti lopuksi



Listanäkymien hyödyntämiseen parannusta 
Poikkeaman tai vaaran avaaminen toiseen välilehteen

• Listanäkymien poikkeaman ilmoitustunnus ja vaaran tunnus ovat linkkejä, joiden kautta 
poikkeama tai vaara on mahdollista avata selaimessa uuteen välilehteen

• Tämä nopeuttaa työskentelyä
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Hankkeen päättymisen muistutussähköposti 
jatkossa vain turvallisuuskoordinaattorille

• Jos hankevastaavien listalle on merkitty turvallisuuskoordinaattori, lähetetään jatkossa 
hankkeen päättymistä koskeva muistutussähköposti vain hänelle

• Jos turvallisuuskoordinaattoria ei ole merkitty, lähetetään muistutus kaikille 
hankevastaaville
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Riskienhallintasuunnitelma-välilehden 
vaaralomakkeelle uusi kenttä
Riskienhallinta

• ”Välittömät syyt ja 
myötävaikuttavat 
tekijät” 
(esim. HOF-tekijät)

• Uusi 31.12.2020 
alkaen

• Muuttuu pakolliseksi 
1.6.2021, joten 
suosituksena on 
täydentää tämä 
kohta jo nyt
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KUVA KENTÄSTÄ!



Vaarat mahdollista luokitella 
tarkistuslistojen mukaisesti
Riskienhallinta

• Väyläviraston tarkistussanalistojen mukaiset 
luokitteluvalikot

• ”Infrariskikartta”
• Mahdollistaa esim. turvallisuusriskien 

listauksen ottamisen 
turvallisuusasiakirjan liitteeksi

• ”Projektinhallinta”

• Nämä luokittelut lisätty myös Excel-vientiin 
sarakkeiksi

• Luokittelua voi hyödyntää eri tavoin, esim. 
työpajatyöskentelyssä helpottamaan riskien 
lajittelua ja käsittelyä, kun riskejä on 
tunnistettu paljon
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Riskienhallintasuunnitelman suodattaminen 
mahdollistaa riskien käsittelyn aihealueittain
Riskienhallinta

• Urakan vaaroja voi suodattaa ”Riskienhallintasuunnitelma”-välilehdeltä painikkeen ”Suodata” avulla

• Suodattaminen on mahdollista eri kriteerien perusteella
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• Suodatuksen tuloksen voi tallentaa myöhempää 

käyttöä varten



Muita uusia toiminnallisuuksia 
Riskienhallinta

• Vaaralomaketta voi vaarojen käsittelyn 
helpottamiseksi lyhentää piilottamalla 
hetkellisesti näkyvistä lomakkeen osioita

• Vaaralomakkeen ylälaidassa painikkeet 
”Edellinen” ja ”Seuraava” 
• Aiemmin ollut vain lomakkeen 

alalaidassa

• Vaaran muutoshistoriatietoja 
täydennetty
• Tiedot näkee vaaralomakkeen 

alalaidan ”Muutostiedot”-linkin 
kautta
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Rautatieurakan tapahtumapaikka
Poikkeamienhallinta

• Poikkeamailmoituslomakkeen pakollisessa ”Tapahtumapaikka radalla” -
kohdassa uusi vaihtoehto:
”Tapahtui muualla kuin liikennepaikalla tai liikennepaikkavälillä”
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Muita uusia toiminnallisuuksia 
Poikkeamienhallinta

• Poikkeamahakua päivitetty 
mahdollistamaan haku 
rautatieympäristön 
turvallisuuspoikkeaman 
tapahtumaluokkien hierarkkisella 
järjestyksellä
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Inhimilliset ja organisatoriset tekijät
Poikkeamienhallinta

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

• Tapahtuman syntyyn tai tapahtumasta 
selviytymiseen vaikuttaneet tärkeimmät tekijät 
valitaan kahdesta näkökulmasta

+ tekijät, jotka ovat 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
Poikkeamienhallinta

• 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 ohjepallon kautta



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



