
TURI-järjestelmän vinkit
Riskienhallinta 
13.10.2022

© Väylävirasto © Väylävirasto© Väylävirasto



Sisällys

• Riskitiedon elinkaaren hallintaan liittyvät käytännöt

• Riskienhallintasuunnitelma- ja vaarojen tunnistaminen -välilehdet

• Riskienhallinnan tarkistuslistat

• Raportit-välilehti

• Vaarahaku

• Yhteenvetonäkymä

• Käyttäjien oikeuksien hallinta

• Ohjeet ja lisätiedot

2

LX123456 MAIJA MEIKÄLÄINEN



3

Riskitiedon elinkaaren hallintaan liittyvät 
käytännöt
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Riskienhallinta hankkeen elinkaaren 
aikana

• Hankkeen edellisessä vaiheessa voi olla (hankevaiheesta johtuen) avoimia 
riskejä, jotka tulee käsitellä seuraavassa vaiheessa

• Hankevaiheesta toiseen siirryttäessä perustetaan uusi TURI-urakka tai -
hanke, johon uuden hankevaiheen riskienhallinta tehdään

• Alkavan vaiheen tekijöillä on vastuu hakea lähtötiedot edellisen vaiheen 
riskienhallinnasta 

• Hankkeen edellisen vaiheen riskejä voi tiedustella ko. vaiheen 
Väyläviraston projektipäälliköltä, esim. oikeudet edellisen vaiheen riskeihin 
TURIssa
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Riskien kopiointi hankevaiheesta 
toiseen

• Hankevaiheesta toiseen siirryttäessä edellisen vaiheen avoimet riskit kopioidaan 
uuden hankevaiheen TURI-urakkaan
• Riskit urakasta toiseen pystyy kopioimaan henkilö, jolla on oikeudet 

kumpaankin urakkaan

• Edellisessä vaiheessa avoimeksi jääneet riskit 
• Toimenpiteiden tilaksi merkitään ”Siirretty” ja riski merkitään tilaan ”Hallittu”
• Tieto siitä, mihin TURI-urakkaan riskin kopiointi on tehty, kirjataan 

vaaralomakkeen kohtaan ”Perustelut riskin käsittelylle”

• Uuteen hankevaiheeseen kopioidut riskit
• Kirjataan vaaralomakkeen ”Tunnistettu”-kenttään päivämäärä sekä urakan tai 

vaiheen nimi 
• Kopioitujen riskien toimenpiteet kopioituvat tilaan ”Avoin”
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Riskienhallinnan dokumentointi

• Kunkin vaiheen päättyessä tulisi 
riskienhallinnan dokumentteihin (esim. 
riskiraporttiin) kirjata tiedot, joilla 
seuraavan vaiheen toimijat löytäisivät 
aineiston TURIsta, kuten mm.

• TURI-urakan nimi

• mahdollisen muutoksen 
merkittävyyden arvioinnin 
tunnistenumero

• Väyläviraston lähettäessä uuteen 
vaiheeseen tarjouspyyntöä tulisi 
TURIsta ottaa riskien Excel-tuloste 
tiedoksi työtä tarjoaville
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Riskienhallintasuunnitelma- ja vaarojen 
tunnistaminen -välilehdet
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Vaarojen tunnistaminen -välilehti

• ”Vaarojen tunnistaminen” -välilehti on 
työkalu vaarojen tunnistamiseen 
• Näkymässä on mahdollista kirjata 

vaaran perustiedot uusia riskejä 
tunnistaessa työpajamuotoisesti 
työskenneltäessä

• ”Vaarojen tunnistaminen” -
välilehden tiedot eivät ole 
yksinään riittäviä, vaan on 
täytettävä myös kunkin riskin 
vaaralomake 
”Riskienhallintasuunnitelma”-
välilehdellä
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Riskienhallintasuunnitelma-välilehden 
vaaralomake

• ”Riskienhallintasuunnitelma”-välilehden vaaralomakkeen näkymään tulee 
kirjata riskin tiedoista vähintään pakolliset kentät (merkitty tähdellä *) 

• Ohjepallukasta saa lisätietoa lomakekohtien täyttämiseen

• Riskimatriisi avautuu verkkoselaimen uuteen välilehteen klikkaamalla  
vaaralomakkeen infolinkkiä

• Osan ei-pakollisista lomakekohdista voi jättää tyhjäksi tehtäessä esim. 
suunnittelun ja rakentamisen aikaista riskienhallintaa, koska osa kohdista on 
lähinnä YTM-asetuksen mukaista riskienhallintaa varten (YTM-ohje: 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-52_ytm-
asetuksen_mukainen_web.pdf)

• YTM-asetuksen mukaisessa riskienhallinnassa edellytetään mm. seuraavia 
kohtia

• ”Rautatiejärjestelmän luokka”

• ”Riskin käsittely” -osiossa todennäköisyyden, vakavuuden ja suuruuden 
lisänä olevat kohdat

• Toimenpiteen lomakeosuudessa ”Turvallisuusvaatimus”
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Vaarojen luokittelu vaaralomakkeella

• Vaarat on mahdollista luokitella 
Väyläviraston tarkistuslistojen mukaisesti

• ”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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Toimenpiteet 
vaaralomakkeella

• Riskienhallinnan 
toimenpiteillä on tila-
vaihtoehtoina ”Avoin”, 
”Siirretty” ja ”Toteutettu”

• ”Siirretty”-tilaa käytetään 
etenkin silloin, kun avoimeksi 
jäänyt riski kopioidaan 
seuraavaan hankevaiheeseen

• Valittaessa toimenpiteen 
tilaksi ”Siirretty”, tulee 
vaaralomakkeelle pakollinen 
kenttä ”Todenne siirrosta”
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Toimenpiteet vaaralomakkeella 
(YTM-riskienhallinta)

• YTM-riskienhallinnassa 
turvallisuusvaatimusten 
todenteista voidaan kirjata 
tieto ”Toteuttaminen” -
kenttään

• Todenteita ei tarvitse 
tallentaa TURI-järjestelmään, 
mutta viittaus todenteisiin 
tulee kirjata

• Todenteiden 
toimittamistavasta on 
sovittava ISA-
arviointilaitoksen kanssa
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Vaaralomakkeen alaosan toiminnot

• ”Muutostiedot ”

• Tiedot vaaralomakkeelle tehdyistä päivityksistä/ muutoksista ja niiden 
tekijästä

• ”Kopioi uudeksi”

• Kopioi vaaran uudeksi vaaraksi samalle urakalle  

• ”Kopioi toiselle urakalle”

• Kopioi vaaran toiselle urakalle, joka valitaan alasvetovalikon kautta

• Jotta vaaran pystyy kopioimaan toisaalle, tulee käyttäjällä olla oikeudet 
kumpaankin urakkaan

• Sähköposti

• Jakaa vaaran tiedot sähköpostitse kenttään kirjoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen

• Sähköposti lähtee painamalla kentän vieressä olevaa kirjekuoren kuvaa

• ”Jaa linkki”

• Jakaa linkin vaaran tietoihin sähköpostitse

• Painikkeen kautta pääsee kirjoittamaan vastaanottajan 
sähköpostiosoitteen ja saateviestin

• Vastaanottajalla on oltava oikeudet TURI-urakalle, jotta hän pääsee lukemaan 
riskin tiedot

13



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

• Suodattaminen on mahdollista eri kriteerien perusteella

• Vaarojen haku eri urakoista ja hankkeista tehdään ”Vaarahaku”-toiminnon kautta (ks. sivu 23)
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Vaarojen suodatus

• Toinen esimerkki suodatusmahdollisuuksista

• Suodatuksen tuloksen voi tallentaa myöhempää 
käyttöä varten
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Riskienhallinnan tarkistuslistat
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Tarkistuslistojen sijainti TURIssa

• Vaara- ja haittatekijöiden 
tunnistamisen apuna 
toimivat tarkistuslistat 
löytyvät vaarojen 
tunnistaminen -välilehdeltä

• HOF-tekijät erillisenä 
tarkistuslistakuvana

• Tarkistuslistoista on 
mahdollista tulostaa 
lyhennetty asiasanalista 
työpajoissa käytettäväksi
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Riskienhallinnan 
tarkistuslistat 
Väyläviraston 
ohjeluettelossa

• Excel-työkalu on saatavilla 
Väyläviraston ohjeluettelossa

• HOF-tekijät omana välilehtenä 
tarkistuslistoilla
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Projektinhallinnan 

tarkistuslista

Turvallisuusriskien 

tarkistuslista 

(Infrariskikartta) ja 

sitä täydentävät 

asiasanat

Tiestön 

kunnossapidon 

tarkistuslista

HOF-tekijät Tarkistuslistaa käytetään inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistamisen apuvälineenä.

Riskimatriisi Riskin suuruus voidaan määritellä Väyläviraston riskimatriisin avulla.

Huom! 

Valintaruutujen tai värillisten sarakkeiden muokkaaminen saattaa vaikuttaa taulukon automatiikan toimintaan, jolloin taulukko ei välttämättä toimi oikein.

Huom! 

Valintaruutujen tai värillisten sarakkeiden muokkaaminen saattaa vaikuttaa taulukon automatiikan toimintaan, jolloin taulukko ei välttämättä toimi oikein.

Riskienhallinnan tarkistuslistoja käytetään vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisen apuna. 

Väyläviraston riskienhallinnan tarkistuslistat ja riskimatriisi

Projektinhallinnan tarkistuslistoissa tarkastelun kohteena ovat seuraavat aihealueet:

1. Hankkeen toteuttamiseen ja prosesseihin liittyvät riskit 

2. Toimeksiantoihin liittyvät riskit 

3. Suunnitteluun liittyvät riskit 

4. Rakentamisen ja käytön aikaiset riskit 

Tarkistuslistat on räätälöity väylämuotokohtaisesti. Käytettävään tarkistuslistaan voi valita yhden tai useamman väylämuodon asiasanat.

Turvallisuusriskien tunnistamisessa tarkastellaan seuraavia aihealueita:

1. Toimintaympäristö

2. Liikenne 

3. Vaaralliset työt 

4. Muut toiminnot 

5. Työterveys 

6. Käyttöönotto ja käyttö 

Turvallisuusriskien asiasanalistaa on mahdollista täydentää hankkeeseen mahdollisesti liittyvien toimintojen tarkistettavilla asioilla seuraavasti:

- Päällysteet ja tiemerkinnät

- Valaistus ja telematiikka

- Sillat ja taitorakenteet

- Avattavat sillat

- Turvalaitteet

- Päällysrakennetyöt

- Sähköratarakennetyöt

Tarkistuslistaa käytetään tiestön kunnossapitovaiheen riskien tunnistamisen apuvälineenä.

Voit kirjata tähän asiaan liittyvät tarkennukset 
ja muistiinpanot. Syötetyt tiedot säilyvät myös 
uusia valintoja tehdessä, vaikka ne olisivatkin piilotettuna

Merkitse sarakkeeseen, 
mikäli hankkeessa on asia-

Suodata lista valitsemalla hanketta koskevat
väylämuodot. Paina tämän jälkeen Valitse-painiketta.

Voit kirjata tähän asiaan liittyvät tarkennukset ja muistiinpanot.
Syötetyt tiedot säilyvät myös uusia valintoja tehdessä, vaikka

Merkitse sarakkeeseen, 
mikäli hankkeessa on asia-
sanaan liittyvä riski

Suodata lista valitsemalla hanketta koskevat
väylämuodot. Paina tämän jälkeen 
Valitse-painiketta.

Excelin Ohjeet-

välilehti
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Raportit-välilehti

© Väylävirasto



Riskienhallinnan raportit
• Kaikki tilaajalle toimitetut riskienhallinnan raportit voi tallentaa TURI-urakalle sen 

päättyessä, jotta seuraavan vaiheen toimijat näkisivät edellisessä vaiheessa tuotetun 
aineiston 

• ”Raportit”-välilehdeltä ”Lisää raportti” -painikkeen kautta pääsee tallentamaan raportin

• Raportti on suositeltavaa tallentaa erillisenä liitetiedostona
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• Raportti voi olla mm. riskiraportti, 
turvallisuusselvitys tai muu raportti



Riskienhallintasuunnitelman versiot
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• ”Raportit”-välilehdeltä voi tallentaa riskienhallintasuunnitelman tilanteen ”Lisää RHS” -
painikkeen kautta

• Järjestelmä tallentaa sen hetken TURIin kirjatut riskit

• Kyseisen tilanteen riskienhallintasuunnitelmaan voidaan myöhemmin palata

• Riskienhallintasuunnitelman versio kannattaa tallentaa esim. toimitettaessa YTM-
riskienhallinnan väliraporttia ISA-arviointiin
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Vaarahaku
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Riskien haku eri urakoista ja hankkeista

• Vaarahaun kautta on mahdollista 
hakea koko hankkeen kaikki riskit
• Hankkeen jokaiselle urakalle 

kirjatut riskit saadaan samaan 
listaukseen

• Tarkennetun haun kautta on 
mahdollista määritellä muita 
rajauksia

• Vaarahakua voi hyödyntää esim. 
riskienarvioinnissa hakemalla 
aiemmin TURIin kirjattuja vaaroja 
tietoineen
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Vaarahaun 
tallentaminen

24

• Voit tallentaa tekemäsi 
hakukriteerit 
myöhempää käyttöä 
varten

• Tallennetut 
hakukriteeristöt 
löytyvät vaarahaun 
alalaidasta
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Yhteenvetonäkymä
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Yhteenvetonäkymä

• Riskienhallintasuunnitelma-
näkymässä saa otettua 
yhteenvedon 
riskienhallintasuunnitelmasta

• Yhteenvedossa on 
kaaviokuvat mm. 
seuraavista:
• Riskin suuruus
• Jäännösriskin suuruus
• Vaaran tila
• Toimenpiteen tila
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Käyttäjien oikeuksien hallinta
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Käyttäjien oikeuksien hallinta

• Kun tehdään uuteen hankevaiheeseen uusi TURI-urakka, ei välttämättä 
ole tarvetta poistaa käyttäjän urakkatasoisia oikeuksia vanhan 
hankevaiheen urakkaan 

• Käyttäjä ei pääse näkemään uutta urakkaa, ellei hänellä ole 
hanketason oikeuksia tai oikeuksia uuteen urakkaan
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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 • Käyttöoikeushakemukset ja 
käyttäjätunnuksiin sekä järjestelmän 
käyttöön ja hankehallintaan liittyvät 
kysymykset (mm. hankkeiden 
perustaminen, poikkeamien 
ilmoittaminen sekä riskien 
kirjaaminen) 
turi@vayla.fi

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

32

mailto:turi@vayla.fi
mailto:turi-yllapito@oikeatoliot.fi



