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Onnettomuus-
tyyppi

Tutkinta, jossa
toistettu

L 2015-S01

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että se
lisää tiedon ilma-alusten pyroteknisistä järjestelmistä ilma-alusrekisteriin, jotta
onnettomuustilanteessa esimerkiksi lentopelastuskeskus tai
Onnettomuustutkintatutkintakeskus voi välittää tietoa pelastustoiminnan
turvaamiseksi.

2.2.2015 Trafi Ei toteuteta 26.5.2015

Ilma-alusrekisteri ei ole
pelastustoimen käytössä ja
Trafilla ei ole 24/7 palvelua
kyselyihin vastaamiseksi.
Varoitusmerkinnät tiedottavat
järjestelmistä.

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja
räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S02
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Euroopan lentoturvallisuusvirastolle
(EASA), että pyroteknisille pelastusjärjestelmille luodaan yhdenmukaiset
varoitusmerkinnät.

2.2.2015 EASA Kesken 13.9.2016 Suositus on EASA:n
käsiteltävänä. L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja

räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S03

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että
EU-asetuksen (216/2008) Liite II –ilma-aluksille määritetään
vähimmäisvaatimukset pyroteknisten pelastusjärjestelmien turvallisesta
asennuksesta ja käytöstä.

2.2.2015 Trafi Toteutettu osittain 16.1.2017 Ilmailumääräys AIR M1-5 on
julkaistu 22.12.2016 L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja

räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S04
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Euroopan lento-turvallisuusvirasto
(EASA) lisää LAPL(A) ja PPL(A) - koulutusohjelmiin pyroteknisiä järjestelmiä
käsittelevän osion.

2.2.2015 EASA Ei toteuteta 1.9.2016
Asia on jo esitetty
olemassolevissa EU:n
säännöksissä.

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja
räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S05
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa kansainväliselle siviili-ilmailu-järjestölle
(ICAO), että se määrittelee pyroteknisiin pelastusjärjestelmiin liittyvät osat
selvästi erottuvan ja tunnistettavan värisiksi.

2.2.2015 ICAO Kesken 26.5.2015
Turvallisuussuositus on
siirretty asianomaisten
työryhmien käsittelyyn.

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja
räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S06

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että
lentopaikkojen ylläpitoon liittyvissä ilmailumääräyksissä huomioidaan
lentokoneisiin asennetut pyrotekniset järjestelmät ja niiden aiheuttamat riskit
pelastustoiminnalle.

2.2.2015 Trafi Ei toteuteta 24.6.2015
Pelastustoiminta ei ole
valvomattoman lentopaikan
pitäjän vastuulla.

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja
räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S07
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuus-virasto
kehottaa valvomattomien lentopaikkojen ylläpitäjiä päivittämään mahdollisen
pelastussuunnitelmansa paikallisen pelastusviranomaisen kanssa.

2.2.2015 Trafi Ei toteuteta 24.6.2015

AGA M1-1 ei edellytä
pelastussuunnitelmaa
valvomattomille
lentopaikoille.

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja
räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S08

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että se
määrittelee EU-asetuksen (216/2008) Liite II –ilma-aluksille ajopanoksen
lämpöaltistuksesta kertovat indikaattorit pakolliseksi pyroteknisiin
pelastusjärjestelmiin.

2.2.2015 Trafi Ei toteuteta 24.6.2015

Ei kansallisia
erityisvaatimuksia tuotteille.
Trafi voi pyrkiä vaikuttamaan
siihen, että indikaattorit
tulisivat yleiseksi
vaatimukseksi pyroteknisille
laitteille.

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja
räjähdysvaaratilanne Nummelassa 27.3.2014 Yleisilmailu

L 2015-S09
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa
tarvittaessa rajoittamaan riskiperusteisesti harrasterakenteisten ilma-alusten
paikkalukua ja käyttöä laskuvarjohyppytoiminnassa.

16.4.2015 Trafi Toteutettu 13.9.2016 Ilmailumääräyksen M2-11
julkaisu L2014-02 Kahdeksan laskuvarjohyppääjän kuolemaan johtanut

lento-onnettomuus Jämijärvellä 20.4.2014
Laskuvarjohyppyt

oiminta

L 2015-S10

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa
varmistamaan, että harrasterakenteisten ilma-alusten rakennustyön valvojien
ja katsastajien kokemus ja koulutus vastaavat rakennustyön sekä muutosten
valvonnan vaatimuksia.

16.4.2015 Trafi Kesken 13.9.2016 Ilmailumääräysten M5-sarjan
päivitys on tulossa. L2014-02 Kahdeksan laskuvarjohyppääjän kuolemaan johtanut

lento-onnettomuus Jämijärvellä 20.4.2014
Laskuvarjohyppyt

oiminta

L 2015-S11

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Euroopan lentoturvallisuusvirastolle,
että laskuvarjohyppyjen lentotoimintaa varten ilma-aluksen päällikölle
laaditaan yksityiskohtaiset teoria- ja lentokoulutusvaatimukset. Hyppylentäjän
kelpuutuksen saamiseksi tulee suorittaa erillinen konetyyppikohtainen
lentokoe. Hyppylentäjän kelpuutuksen edellyttämän koulutuksen ja
lentokokeen yhteydessä on otettava huomioon koneyksilöiden erityispiirteet ja
niiden vaikutus turvalliseen hyppylentotoimintaan.

16.4.2015 EASA Kesken 17.8.2016

Suositusta tarkastellaan
asiantuntijaryhmässä vuoden
2016 aikana. Mahdolliset
toimenpiteet tehdään tämän
tarkastelun pohjalta.

L2014-02 Kahdeksan laskuvarjohyppääjän kuolemaan johtanut
lento-onnettomuus Jämijärvellä 20.4.2014

Laskuvarjohyppyt
oiminta

L 2015-S12

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa
varmistamaan harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojektin yhteydessä,
että Suomen Ilmailuliitto ry tekee hyppytoiminnalle malliohjeen, johon
yhdistykset sisällyttävät hyppylentäjille tarkoitetun konetyyppi- ja
konekohtaisen koulutusohjelman sekä teoreettisen ja käytännön osaamisen
varmistavat kokeet.

16.4.2015 Trafi Toteutettu 23.8.2016
Trafi julkaisi "HYPPYLENTO-
OHJE – Malli kerhoille"
ohjeen 19.8.2016

L2014-02 Kahdeksan laskuvarjohyppääjän kuolemaan johtanut
lento-onnettomuus Jämijärvellä 20.4.2014

Laskuvarjohyppyt
oiminta

L 2015-S13

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa sosiaali- ja terveysministeriötä
huolehtimaan siitä, että vakavien onnettomuuksien psykososiaalista tukea
varten on käytössä suunnitelmat, resurssit, määritellyt vastuut ja
päätösvaltainen asiantunteva johto riippumatta siitä, missä onnettomuus
tapahtuu tai mistä asianosaiset ovat kotoisin. Tavoitteena on, että kaikki
saavat tarvitsemansa yksilöllisen ja yhteisöllisen sekä myös käytännön
asioihin liittyvän tuen tarvitsemaansa aikaan.

16.4.2015 STM Kesken 23.9.2015

Uuteen sosiaali- ja
terveydenhuollon lakiin
esitettään varautumisvelvote,
joka sisältäisi myös
varautumisen
psykososiaaliseen tukeen.

L2014-02 Kahdeksan laskuvarjohyppääjän kuolemaan johtanut
lento-onnettomuus Jämijärvellä 20.4.2014

Laskuvarjohyppyt
oiminta

OM:n julkaisu
11/2010

Kauhajoen
koulusurmat
23.9.2009

R 2015-S14 JKV-veturilaitteen tulee olla aina kytkettynä päälle. 10.8.2015 Trafi, rautatie-
operaattorit Toteutettu 28.3.2017 Ohjeistusta muutettu. R2015-03 Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkäällä 18.3.2015 Vaaratilanne

R 2015-S15 Ohjaamolaitteiden tulee varoittaa kuljettajaa selkeästi, mikäli junan JKV-
veturilaite ei ole toiminnassa. 10.8.2015 Trafi, rautatie-

operaattorit Kesken 28.3.2017
VR:n osalta toteutetaan
vuoden 2017 aikana.
Fenniaraililla on jo.

R2015-03 Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkäällä 18.3.2015 Vaaratilanne



R 2015-S16 Mikäli junan JKV-veturilaite ei ole kytkettynä päälle, junan nopeus tulee
rajoittaa teknisesti maksimissaan 80 km/h:iin. 10.8.2015 Trafi, rautatie-

operaattorit Kesken 28.3.2017
VR:n kalustossa toteutuu
vain uudessa Sr3-kalustossa.
Fenniaraililla on.

R2015-03 Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkäällä 18.3.2015 Vaaratilanne

R 2015-S17 Veturinkuljettajien mobiililaitteiden käytöstä ajon aikana tulee antaa selkeät
ohjeet. 10.8.2015 Trafi, rautatie-

operaattorit Toteutettu 3.3.2016
VR antanut kuljettajan
käsikirjassa ohjeet
lokakuussa 2015.

R2015-03 Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkäällä 18.3.2015 Vaaratilanne

R 2015-S18
Liikenneviraston tulee sisällyttää vaihteiden tarkastusohjeisiin tilanteet, joissa
vaihteeseen on ajettu tai epäillään ajetun poikkeavalle raiteelle selvästi ko.
vaihdetyypille sallittua suuremmalla nopeudella.

10.8.2015 LiVi Toteutettu 28.3.2017 Tarkennetttu RATO 14:ään. R2015-03 Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkäällä 18.3.2015 Vaaratilanne

R 2015-S19
Liikenteen turvallisuusviraston tulee vaatia, että inhimillisten tekijöiden
aihealue sisältyy nykyistä painokkaammin sekä rautatiealan toimijoiden
turvallisuusjohtamisjärjestelmiin että alan koulutukseen.

10.8.2015 Trafi Kesken 28.3.2017 Toteutus etenee. R2015-03 Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkäällä 18.3.2015 Vaaratilanne

M 2015-S20

Varustamot ohjeistavat alusten ohjausjärjestelmien käyttöperiaatteet
luotsaustilanteissa ja tekevät tästä merkinnän
turvallisuusjohtamisjärjestelmiinsä (SMS), ja että
turvallisuusjohtamisjärjestelmiä hyväksyvät viranomaiset kiinnittävät osaltaan
huomiota näiden merkintöjen olamssa oloon
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä.

17.8.2015 Varustamot Ei tiedossa 28.12.2016
Varustamoiden reagointi?
Vaatii kyselyn suosituksen
tilanteesta. Rha

M2014-01 M/V SYLT (AG), pohjakosketus Rauman edustalla
1.10.2014 Pohjakosketus

M 2015-S21

Varustamot ohjeistavat hätätilanteiden radioliikenteen suoritusperiaatteet
turvallisuusjohtamisjärjestelmissään (SMS) ja valvovat siihen liittyvää
koulutusta aluksilla, sekä että turvallisuusjohtamisjärjestelmiä hyväksyvät
viranomaiset kiinnittävät osaltaan huomiota alusten hätäradioliikenteen
ohjeistuksen käytännön toimivuuteen.

17.8.2015 Varustamot Ei tiedossa 28.12.2016
Varustamoiden reagointi?
Vaatii kyselyn suosituksen
tilanteesta. Rha

M2014-01 M/V SYLT (AG), pohjakosketus Rauman edustalla
1.10.2014 Pohjakosketus

M 2015-S22
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi seuraa läppäperäsinten vikaantumisia ja
ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kansainvälisen ohjeistuksen tarkentamiseksi
peräsinmekanismin toimintavarmuuden parantamiseksi.

17.8.2015 Trafi Toteutettu 28.12.2016

Trafi seuraa tilannetta
yhteistoiminnassa
luokituslaitosten kanssa sekä
ryhtyy tarvittaessa
asianmukaisiin
toimenpiteisiin.

M2014-01 M/V SYLT (AG), pohjakosketus Rauman edustalla
1.10.2014 Pohjakosketus

R 2015-S23
Liikenneviraston tulee laatia helposti saatavilla oleva ohjeistus ratatyöhön
kuulumattoman aikaa vaativan radanylityksen tai muun vastaavan
törmäysvaaraa aiheuttavan työn tekemiseen.

19.8.2015 Trafi, LiVi Kesken 28.3.2017
On käsitelty eri toimijoiden
kanssa. Toimijoiden on
opittava arvioimaan.

R2015-01 Tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 6.2.2015 Tasoristeysonnett
omuus

R 2015-S24 Tieliikennelaissa on määrättävä, että työkoneella ja traktorilla liikenteessä
ajettaessa on käytettävä turvavyötä. 19.8.2015 LVM Kesken 28.3.2017 Esityksenä tieliikennelaissa,

joka on lausunnolla. R2015-01 Tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 6.2.2015 Tasoristeysonnett
omuus

R 2015-S25 Veturinkuljettajien koulutuksessa on otettava käyttöön eri junayksiköitä ja
veturityyppejä koskeva kirjallinen ohjeistus toiminnasta törmäyksen uhatessa. 19.8.2015 Trafi Toteutettu osittain 28.3.2017

Veturinkuljettajan käsikirjaan
tämä on lisätty => VR:n
osalta toteutunut.
Kelpoisuuslaki siirtyy
liikennekaari 2:een.

R2015-01 Tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 6.2.2015 Tasoristeysonnett
omuus

Y 2015-S26
Suomen Kuntaliitto kehittää Pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa
hyödyntämällä viranomaisyhteistyömenettelyjä siten, että pelastuslain 42 §:n
yhteistyö toteutuu ja paloriski-ilmoituksia osataan tehdä ja tehdään.

25.5.2015

Kuntaliitto,
Pelastus-laitosten

kumppanuus-
verkosto

Annettu Y2014-03 Puisen pienkerrostalon palo Turussa 4.11.2014 Tulipalo ja
räjähdys

Y 2015-S27

SESKO ry on aloitteellinen ja edistää sähköliesien turvallisuusvaatimuksia
koskevien standardien uusimista siten, että EU-alueella myytävien liesien
aiheuttamat palot saataisiin vähenemään. Turvallisuusvaatimuksissa pitää
ottaa huomioon, että kotitalouksissa on esimerkiksi lapsia ja iäkkäitä
henkilöitä ja että liettä käytetään myös päihtyneenä.

25.5.2015 SESKO ry Annettu Y2014-03 Puisen pienkerrostalon palo Turussa 4.11.2014 Tulipalo ja
räjähdys

Y 2015-S28

Ympäristöministeriö määrittää yhdessä Kuntaliiton ja sisäministeriön kanssa
keinot, miten löydetään ja saatetaan turvalliseksi vanhat, useiden asuntojen
rakennukset, joissa paloturvallisuus on heikko. Selvityksen kohteena voisivat
olla esimerkiksi ennen vuotta 1960 valmistuneet puutalot, joissa on enemmän
kuin kolme alle 50 neliömetrin asuntoa.

25.5.2015 YM, Kuntaliitto, SM Annettu Y2014-03 Puisen pienkerrostalon palo Turussa 4.11.2014 Tulipalo ja
räjähdys

Y 2015-S29

Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Kuntaliiton kanssa kehittää hyvät
käytännöt, joilla kunnan eri toimijat yhdessä huolehtivat toimintakyvyltään
rajoittuneiden sosiaalitoimen asiakkaiden paloturvallisuudesta. Ainakin
palovaroittimien, poistumisteiden ja asuntojen välisen osastoinnin pitää olla
kunnossa. Tukiratkaisujen tulee edistää turvallista asumista.

25.5.2015 STM, Kuntaliiitto Annettu Y2014-03 Puisen pienkerrostalon palo Turussa 4.11.2014 Tulipalo ja
räjähdys

R 2015-S30 Kaluston kunnossapitäjä varmistaa ja ohjeistaa nykyistä paremmin kaluston
turvalaitevikojen korjaamisen. 16.10.2015 VR, HSL, kaluston

kunnossa-pitäjät Kesken 28.3.2017 VR selvittää. R2015-02 Vaaratilanne junaliikenteessä Oulunkylässä
12.3.2015 Vaaratilanne

R 2015-S31 Sm-lähiliikennejunien tekninen tuki siirretään VR Operaatiokeskukseen. 16.10.2015 VR, HSL Kesken 28.3.2017
VR:llä tekninen tuki siirretään
lähiliikenteen
kuljetuksenohjaukseen.

R2015-02 Vaaratilanne junaliikenteessä Oulunkylässä
12.3.2015 Vaaratilanne

R 2015-S32 Veturinkuljettajien koulutuksessa tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota
ongelmatilanteiden ratkaisuun. 16.10.2015 Trafi, VR, KRAO Kesken 28.3.2017 VR:llä huomioitu kuljettajien

kertauskoulutuksessa. R2015-02 Vaaratilanne junaliikenteessä Oulunkylässä
12.3.2015 Vaaratilanne



M 2015-S33

Liikenteen turvallisuusvirasto tarkentaa määräyksiään siten, että I-luokan
kalastusalusten katsastuksiin sisällytetään alkuperäisten
vakavuusdokumenttien tarkastaminen, menettelyt aluksen riittävän
vakavuuden ja suurimman lastimäärän määrittämiseksi sekä alukseen
tehtyjen muutostöiden vaikutusten selvittämiseksi.

4.11.2015 Trafi Kesken 28.12.2016

Trafi ei aio toteuttaa esitettyä
suositusta sellaisenaan
säätelyn ylimitoittamiseen
vedoten, vaan ohjeistaa
katsastajiaan painottamaan
toiminnanharjoittajan omaa
vastuuta aluksen turvallisesta
käsittelystä.

M2015-01 Troolari Bärbelin (FIN) kaatuminen ja uppoaminen
Saaristomerellä 19.1.2015

Aluksen
uppoaminen

M 2015-S34

Liikenteen turvallisuusvirasto käynnistää yhteistyössä Suomen
ammattikalastajaliitto ry:n, kalastus- ja merenkulkualan koulutusta antavien
oppilaitosten, työsuojeluviranomaisten sekä muiden tarvittavien sidosryhmien
kanssa kehitysprojektin kalastusalusten ja niiden henkilökunnan
turvallisuuden lisäämiseksi.

4.11.2015 Trafi Kesken 28.12.2016

Trafi selvittää
kalastusaluspätevyyksiin
liittyvän koulutuksen
mahdolliset puutteet
vakavuusasioiden osalta
yhteistyössä oppilaitosten ja
opetushallituksen kanssa
mahdollisten
jatkotoimenpiteiden
arvioimiseksi.

M2015-01 Troolari Bärbelin (FIN) kaatuminen ja uppoaminen
Saaristomerellä 19.1.2015

Aluksen
uppoaminen

Y 2016-S1

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii, että valtion ja kuntien siltojen
purkusuunnitelmia varten laaditaan ohjeet ja minimivaatimukset.
Purkusuunnitelman tulee olla riittävän tarkka, jotta se kattaa toteuttamisen
kannalta kaikki oleelliset vaiheet, ja jotta valvojilla on mahdollista varmentua
suunnitelman pätevyydestä. Purkutyön suunnittelulta tulisi vaatia samaa
laatutasoa kuin uudisrakentamisessa.

19.2.2016 LVM Annettu Y2015-01 Purettavan sillan sortuminen Mikkelissä 15.6.2015 Rakenteen
pettäminen

L 2016-S2

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää lentoyhtiöiltä vaadittavan toimintakäsikirjan
yhtenä hyväksymisen ehtona sitä, että sen asiakirjojen sisältö vastaa
yhtiöiden toimintaa ja sen erityispiirteitä sekä edesauttaa siten toiminnan
turvallisuutta.

18.3.2016 Trafi Toteutettu 12.12.2016

Trafi on varmistanut, että
kaikkien lentotoimintaluvan
haltijoiden
toimintakäsikirjojen sisältö
vastaa Trafin tiedossa olevaa
toimintaa.

L2015-01 Vesilentokoneen onnettomuus Kuopion satama-
alueella 4.7.2015 Yleisilmailu

Y 2016-S3

Sisäministeriö (poliisi ja pelastustoimi) ja työ- ja elinkeinoministeriö
selkiyttävät yleisötilaisuuksien turvallisuusvaatimuksia kohti ”yhden luukun” ja
yhden kattavan, turvallisuutta koskevan suunnitelman käytäntöä.
Vaatimuksien pitää olla tapahtuman järjestäjälle ymmärrettävät ja
yksinkertaiset.

15.4.2016 SM, TEM Annettu Y2015-03 Monsteriauton pyörän ajautuminen
yleisön joukkoon Alahärmässä 8.8.2015 Muut

Y 2016-S4

Sisäministeriö (poliisi ja pelastustoimi) ja työ- ja elinkeinoministeriö
huolehtivat, että tapahtumien järjestäjien saatavilla on hallinnonaloista
riippumaton turvallisuutta koskeva koulutusaineisto ja esimerkiksi
(verkko)kurssi, jonka läpäiseminen antaa valmiuden yleisötapahtuman
turvallisuusjohtamiseen. Tapahtumien järjestäjien on tunnettava sovellettava
lainsäädäntö sekä turvallisuusjohtamisen ja -suunnittelun periaatteet.

15.4.2016 SM, TEM Annettu Y2015-03 Monsteriauton pyörän ajautuminen
yleisön joukkoon Alahärmässä 8.8.2015 Muut

Y 2016-S5

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
käynnistävät uuden laaja-alaisen itsemurhien ehkäisyn ohjelman. Ohjelma
tulee suunnitella ja toteuttaa laajassa yhteistyössä siten, että siinä
määritellään eri hallinnonalojen toimenpiteet ja tavoitteet itsemurhien
vähentämiseksi.

24.5.2016 STM, THL Annettu Y2015-02
Henkilöauton ja linja-auton
törmäys Karkkilassa 4.7.2015 Tieliikenneonnett

omuus

Y 2016-S6

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP
29) E-sääntöihin muutosehdotuksen raskaiden ajoneuvojen keulan rakenteen
vahvistamisesta ja ohjauslaitteiden suojaamista vaurioitumiselta
törmäystilanteessa.

24.5.2016 Trafi, UNECE Annettu Y2015-02 Henkilöauton ja linja-auton
törmäys Karkkilassa 4.7.2015

Tieliikenneonnett
omuus

Y 2016-S7

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP
29) E-sääntöihin muutosehdotuksen matkustajien istuimien takaosan
rakenteen muuttamisesta turvallisemmaksi lisäämällä pehmustusta ja
poistamalla kovat ulokkeet suoraan matkustajan edestä.

24.5.2016 Trafi, UNECE Annettu Y2015-02 Henkilöauton ja linja-auton
törmäys Karkkilassa 4.7.2015

Tieliikenneonnett
omuus

Y 2016-S8

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP
29) E-sääntöihin muutosehdotuksen M2- ja M3-luokan ajoneuvojen istuimien
varustamisen lantio- ja olkavyö -tyyppisillä turvavöillä eli kolmipisteturvavöillä.

24.5.2016 Trafi, UNECE Annettu Y2015-02 Henkilöauton ja linja-auton
törmäys Karkkilassa 4.7.2015

Tieliikenneonnett
omuus

Y 2016-S9

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP
29) E-sääntöihin muutosehdotuksen linja-autojen istuinpaikkojen
varustamisen istuinkohtaisilla turvavyömuistuttimilla.

24.5.2016 Trafi, UNECE Annettu Y2015-02 Henkilöauton ja linja-auton
törmäys Karkkilassa 4.7.2015

Tieliikenneonnett
omuus

Y 2016-S10 Liikenne- ja viestintäministeriö laatii säännökset, joiden avulla
turvallisuusjohtamisjärjestelmä saadaan käyttöön koko linja-autoalalle. 24.5.2016 LiVi Annettu Y2015-02 Henkilöauton ja linja-auton

törmäys Karkkilassa 4.7.2015
Tieliikenneonnett

omuus



R 2016-S11
Liikenneviraston tulee yhdessä Finrail Oy:n kanssa huolehtia siitä, että
automatiikkatoimintojen käyttö on lähtökohtana kulkuteiden
muodostamisessa.

8.7.2016 LiVi, Finrail Oy Kesken 28.3.2017
Liikennevirasto ja Finrail
pyrkivät toteuttamaan
suosituksen.

R2015-S1 Teematutkinta junaliikenteen virheellisistä kulkuteistä
2015 Vaaratilanne

R 2016-S12 Liikenteen turvallisuusviraston tulee luoda poikkeamien raportointiin ja
luokitteluun yhtenäinen järjestelmä, joka kattaa kaikki toimijat. 8.7.2016 Trafi Kesken 28.3.2017 Trafi tekee järjestelmää ja

kohta päästään testaamaan. R2015-S1 Teematutkinta junaliikenteen virheellisistä kulkuteistä
2015 Vaaratilanne

R 2016-S13
Liikenneviraston tulee huolehtia, että suoraan liikenteenohjaajan
työskentelyyn vaikuttavat ohjeet pidetään ajantasaisina eikä niitä oteta
käyttöön ilman riittävää aikaa perehdyttämiseen.

8.7.2016 LiVi Kesken 28.3.2017 Liikennevirasto pyrkii tähän. R2015-S1 Teematutkinta junaliikenteen virheellisistä kulkuteistä
2015 Vaaratilanne

R 2016-S14
Liikenneviraston tulee huolehtia, että uusia järjestelmiä ja
järjestelmämuutoksia ei oteta käyttöön keskeneräisinä tai ilman riittävää aikaa
perehdyttämiseen.

8.7.2016 LiVi Annettu R2015-S1 Teematutkinta junaliikenteen virheellisistä kulkuteistä
2015 Vaaratilanne

R 2016-S15
Liikenneviraston tulee liikenteenohjausjärjestelmien hankinnoissa varmistaa,
että järjestelmissä ilmenevät kehittämistarpeet voidaan toteuttaa sujuvasti
järjestelmän elinkaaren aikana.

8.7.2016 LiVi Kesken 28.3.2017
Liikennevirasto tarkastelee
toimiiko Ri-Tpe
muutostyössä.

R2015-S1 Teematutkinta junaliikenteen virheellisistä kulkuteistä
2015 Vaaratilanne

Y 2016-S16

Puolustusvoimat kehittää ammuntojen riskianalyysimenetelmää, tukiaineistoa
ja am-muntoja johtavien perehdytystä siten, että riskianalyysissä huomioidaan
juuri suunnitel-tavana olevan ammunnan erityispiirteet, olosuhteet ja
ampuvan joukon osaaminen.

24.8.2016 Puolustusvoimat Annettu Y2015-05
Varusmiehen kuolemaan johtanut
ampumaonnettomuus Hangon Syndalenissa
16.12.2015

Muut

Y 2016-S17

Puolustusvoimat määrittää eniten vaaroja aiheuttavat toimintonsa ja kehittää
menettelyn tiedon vaihtamiseksi parhaista ja mahdollisesti huonoista
käytännöistä. Siten käytännöt kehittyvät ja osaaminen saadaan parantamaan
turvallisuutta kaikissa joukko-osastoissa ja puolustushaaroissa.

24.8.2016 Puolustusvoimat Annettu Y2015-05
Varusmiehen kuolemaan johtanut
ampumaonnettomuus Hangon Syndalenissa
16.12.2015

Muut

Y 2016-S18

Puolustusvoimat kehittää jatkuvan menettelyn, jossa harjoitusalueiden ja
varuskuntien pelastussuunnittelussa tarkistetaan eri toimijoiden
hälytysjärjestelyt, kyky toimia onnettomuustilanteissa ja sovitaan
yhteistyömenettelyt. Keskeisimmät sidosryhmät ovat hätäkeskus, alueen
pelastustoimi, ensihoito, muu terveydenhuolto ja kriisiavun osalta myös
paikallinen sosiaalitoimi.

24.8.2016 Puolustusvoimat Annettu Y2015-05
Varusmiehen kuolemaan johtanut
ampumaonnettomuus Hangon Syndalenissa
16.12.2015

Muut

L 2016-S19

Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen (Federal Aviation Administration, FAA) tulee
velvoittaa lentokoneen valmistajaa tarkistamaan huoltovaatimusta siten, että
välystarkastusjaksoa (end play check interval) lyhennetään merkittävästi ja
että kierteiden kulumisnopeus otetaan huomioon.

3.10.2016 FAA Kesken 18.4.2017 Suositus on käsiteltävänä
(FAA MKG AEG). L2015-02 Lentokoneen OH-BEX nokkatelineen toimintahäiriö

Helsinki-Vantaan lentoasemalla 26.8.2015 Liikenneilmailu

Y 2016-S20

Ympäristöministeriö kehittää rakennusvalvontaa varten menettelyt, joilla
varmistetaan rakennusten käyttötapatietojen ajantasaisuus. Erityisesti pitäisi
tunnistaa tilanteet, joissa rakennuksessa asuvien tai majoittuvien määrä
kasvaa olennaisesti.

13.9.2016 YM Annettu Y2015-04 Tulipalo ulkomaalaisten työntekijöiden
majoitustiloissa Tuusulassa 29.11.2015

Tulipalo ja
räjähdys

Y 2016-S21

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Rakennusteollisuus RT ry yhdessä kehittävät
rakennusalan tilapäistyöntekijöiden asumisen tasoa ja turvallisuutta. Sekä
kotimaisten että ulkomaisten yritysten työntekijöille järjestetty asuminen tulee
saada työehtosopimuksessa esitetylle tasolle. Seuraavaan
työehtosopimukseen tulee myös pyrkiä lisäämään asumisturvallisuutta
varmistavia kohtia.

13.9.2016
TEM,

Rakennusteollisuu
s RT

Annettu Y2015-04 Tulipalo ulkomaalaisten työntekijöiden
majoitustiloissa Tuusulassa 29.11.2015

Tulipalo ja
räjähdys

Y 2016-S22

Sisäministeriö yhdessä Pelastusopiston ja Pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston kanssa määrittää periaatteet ja ohjeet siihen, miten
palavassa rakennuksessa oleva henkilömäärä määritetään riittävällä
luotettavuudella ja millaisiin olosuhteisiin eri tilanteissa savusukelletaan.

13.9.2016

SM,
Pelastusopisto,

Pelastuslaitosten
kumppanuuusverk

osto

Annettu Y2015-04 Tulipalo ulkomaalaisten työntekijöiden
majoitustiloissa Tuusulassa 29.11.2015

Tulipalo ja
räjähdys

Y 2016-S23
Tilastokeskus kehittää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa
menettelyt, joilla kerätään ja julkaistaan tapaturmien ennaltaehkäisyssä
tarvittavat tiedot.

22.9.2016 Tilastokeskus, THL Annettu Y2015-S1 Työikäisten vakavat tapaturmat Muut

Y 2016-S24

Sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin
kodin turvallisuuden tarkistuksen. Kotikäyntejä tekevillä, läheisillä ja asukkailla
pitää olla käytettävissään keskeiset tapaturmatyypit kattava yksinkertainen ja
helposti löydettävissä oleva tarkistuslista.

22.9.2016 STM Annettu Y2015-S1 Työikäisten vakavat tapaturmat Muut

Y 2016-S25

Sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja
hoitolaitosten henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen tukehtumisriskissä
olevien potilaiden tunnistamisen sekä sen, miten otetaan huomioon ruuan
laatuun ja riittävään valvontaan liittyvät ennaltaehkäisevät toimet. Erityisesti
hoitolaitosten henkilöstöllä tulee olla valmius vierasesineen poistamiseen.

22.9.2016 STM Annettu Y2015-S1 Työikäisten vakavat tapaturmat Muut

Y 2016-S26

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ottaa tehtäväkseen urheilun ja
liikunnan turvallisuuden kehittämisen ja valmistelee kaikille lajeille sopivat
hyvät toimintamallit lajikohtaisen turvallisuustiedon välittämiseen ja
turvallisuuden kehittämiseen.

22.9.2016 SUEK Annettu Y2015-S1 Työikäisten vakavat tapaturmat Muut

R 2016-S27
Liikennevirasto uudistaa kaapelinäyttöjä koskevan ohjeen ja muokkaa
kaapelinäyttö-pyyntölomakkeen sellaiseksi, että tilaajan on otettava kantaa
työn turvaamismenettelyyn.

4.10.2016 LiVi Kesken 28.3.2017 Ei ole valmis. R2016-01 Junan törmääminen radalla töissä olleeseen
henkilöön Uimaharjussa 3.2.2016

Henkilovahinko-
onnettomuus

R 2016-S28
Liikenneviraston tulee selvittää, voisiko ohjeistusta muuttaa siten, että
ratatyöluvan pyytäminen kaapelinäyttöä varten olisi tarvittaessa mahdollista
myös ilman ennakkotietoilmoitusta (JETI).

4.10.2016 LiVi Annettu R2016-01 Junan törmääminen radalla töissä olleeseen
henkilöön Uimaharjussa 3.2.2017

Henkilovahinko-
onnettomuus



Y 2017-S1

Ympäristöministeriö laatii määräykset ja ohjeet, joilla vaaditaan
läpinäkymättömiltä kaiderakenteilta sama lujuus ja iskunkestävyys kuin
vaaditaan lasirakenteilta. Kaiteiden tulee kestää ihmisen kaatuminen sitä
päin.

2.2.2017 YM Annettu Y2016-02 Naisen putoaminen parvekelevyn läpi Lahdessa
15.6.2016 Muut

Y 2017-S2

Ympäristöministeriö varmistaa, että turvallisuuden kannalta olennaisten
rakenteiden suunnitelmiin vaaditaan tieto suunnitellusta käyttöiästä sekä
tarkastus- ja huoltotarpeesta. Tieto pitää siirtää rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeeseen.

2.2.2017 YM Annettu Y2016-02 Naisen putoaminen parvekelevyn läpi Lahdessa
15.6.2017 Muut

R 2017-S3
SSAB määrittää ja todentaa laskennallisesti rainakelanippujen koossapitävän
sidonnan huomioiden tehtaalla tapahtuvan käsittelyn aiheuttamat rasitukset ja
rautatiekuljetuksessa kelanippuun kohdistuvat sivuttaiskiihtyvyydet.

17.2.2017 SSAB Kesken 10.5.2017

SSAB selvittää  Oulun
yliopiston kanssa
laskennallisen perusteen
sidontoihin. Tavoite aikataulu
tälle on 2018.

R2016-02 Veturin törmääminen teräsrainakelaan ja suistuminen
Matkanevalla 23.3.2016 Junan törmäys

R 2017-S4
VR selvittää kuormatun kelavaunun kulkuominaisuuksien parantamiseksi
kelojen par-haat sijoituspaikat vaunuissa ja huomioi tulokset
kuormausohjeistuksessa.

17.2.2017 VR Toteutettu 12.5.2017

Kelat sijoitetaan
mahdollisimman keskelle
vaunua, jolloin niihin
mutkissa kohdistuvat
sivuttaisvoimat ovat
mahdollisimman pieniä.

R2016-02 Veturin törmääminen teräsrainakelaan ja suistuminen
Matkanevalla 23.3.2017 Junan törmäys

R 2017-S5 SSAB kerää riskien tunnistamiseksi tiedot sidontaan, varastokäsittelyyn ja
kuljetukseen liittyvistä poikkeamista ja käsittelee ne. 17.2.2017 SSAB Toteutettu 10.5.2017

Poikkeamatietojen
todentamiseksi on SSAB:n
ohjeistus päivitetty ja käyty
henkilöstön kanssa läpi.
Uudesta toimintamallista on
pidetty henkilöstölle myös
turvavartit.

R2016-02 Veturin törmääminen teräsrainakelaan ja suistuminen
Matkanevalla 23.3.2018 Junan törmäys

R 2017-S6 Liikenteen turvallisuusvirasto ja rautatieliikenteen harjoittajat tehostavat
vaihtotöiden suorittamisen valvontaa. 9.3.2017 Trafi, VR,

Fenniarail Kesken 9.6.2017

VR on täsmentänyt vuodelle
2017 tehtyjä
valvontasuunnitelmia ja
vaihtotöiden valvontaa on
lisätty. Fennaiarail pitää
nykyistä valvontaa riittävänä.
Vaihtotöiden turvallisuuteen
ja sen valvontaan liittyvät
menettelyt tullaan
huomioimaan keskeisesti
Trafin  2017 ja  2018  SMS-
auditoinneissa.

R2016-03 Säiliövaunujen törmääminen raidepuskimeen
vaihtotöissä Kotkan Mussalossa 8.7.2016 Junan törmäys

R 2017-S7 Rataverkon haltijat huolehtivat, että ratapihojen raiteiden mittapituus on
yhdenmukainen järjestelmästä riippumatta. 9.3.2017 LiVi, Rataverkon

haltijat Kesken 9.6.2017 R2016-03 Säiliövaunujen törmääminen raidepuskimeen
vaihtotöissä Kotkan Mussalossa 8.7.2017 Junan törmäys

R 2017-S8 Rautatieyritykset noudattavat paikallista pelastussuunnitelmaa satamissa ja
muilla alueilla missä toimii myös muita yrityksiä. 9.3.2017 VR, Fenniarail Kesken 6.6.2017

Kaikki rataverkonhaltijat eivät
ole toimittaneet
pelastussuunnitelmiaan
VR:lle. Fenniarail on laatinut
yksityisraiteista
raiteistokohtaiset liitteet
Kuljettajan käsikirjaan.
Liitteessä on mm. tärkeimmät
yhteystiedot. Yksityisraiteiden
pelastussuunnitelmat ovat
yhtiön käytettävissä.

R2016-03 Säiliövaunujen törmääminen raidepuskimeen
vaihtotöissä Kotkan Mussalossa 8.7.2018 Junan törmäys

R 2017-S9 Rataverkon haltijat uudistavat raidepuskimet niillä raiteilla, joilla tehdään
vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvää vaihtotyötä. 9.3.2017 LiVi, Rataverkon

haltijat Kesken 9.6.2017 R2016-03 Säiliövaunujen törmääminen raidepuskimeen
vaihtotöissä Kotkan Mussalossa 8.7.2019 Junan törmäys

Y 2017-S10

Radioaktiivisten pienjätteiden käsittelyä suorittavat toimijat ottavat käyttöön
säteilyturvallisuusohjeiston mukaiset toimenpiteet lähteiden eheyden
varmistamiseksi niitä vastaanotettaessa, kuljetettaessa, käsiteltäessä ja
loppusijoitukseen pakattaessa.

21.3.2017
Radioaktiivisten

pienjätteiden
käsittelijät

Annettu Y2016-01 Radioaktiivinen vuoto Helsingin Roihupellossa
3.3.2016 Muut

Y 2017-S11
Säteilyturvakeskus määrittää yksiselitteisesti, miltä osin
säteilyturvallisuusohjeisto on velvoittavaa ja miltä osin ohjeellista sekä valvoo
ohjeiston toteutumista yhtenäisin toimitavoin ja viestii asiasta alan toimijoille.

21.3.2017 STUK Annettu Y2016-01 Radioaktiivinen vuoto Helsingin Roihupellossa
3.3.2016 Muut

Y 2017-S12

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)
luovat yhteistyössä radioaktiivisen jätteen lupien myöntämiseen ja valvontaan
menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki Suomessa syntynyt radioaktiivinen
jäte voidaan turvallisesti käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa maassamme
siltä varalta, että sen palauttaminen maahantuojien kautta valmistajamaahan
osoittautuu epätarkoituksenmukaiseksi tai mahdottomaksi.

21.3.2017 STM, TEM Annettu Y2016-01 Radioaktiivinen vuoto Helsingin Roihupellossa
3.3.2016 Muut



Y 2017-S13

STUK luo viestintäänsä menettelytavat, jotka takaavat viestinnän toimivuuden
täysvalmiuden lisäksi myös perusvalmiuden ja tehostetun valmiuden
tilanteissa, jotka kiinnostavat mediaa ja kansalaisia. Viestinnän ohjeet tulee
päivittää ja yhtenäistää. STUKin tulee myös luoda valmius viestiä molemmilla
kotimaisilla kielillä ja englanniksi myös virka-ajan ulkopuolella.

21.3.2017 STUK Annettu Y2016-01 Radioaktiivinen vuoto Helsingin Roihupellossa
3.3.2016 Muut

M 2017-S14

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa kansalaisia suojaamaan
matkaviestimiään kastumiselta, lataamaan niihin Hätäkeskuslaitoksen 112-
sovelluksen sekä Hätäkeskuslaitosta sopimaan menettelystä eri
pelastusviranomaisten ja muiden pelastusalan toimijoiden kanssa 112-
sovelluksen latauslinkin lisäämiseksi niiden internet-sivustoille.

28.3.2017 Kansalaiset Annettu M2016-01 Moottoriveneen palo Saimaalla 24.7.2016 Tulipalo ja
räjähdys

M 2017-S15

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa kansalaisia käyttämään pelastusliivejä
veneiltäessä sekä vesiliikenteen valvontaan osallistuvia viranomaisia,
veneseuroja ja veneilijöitä kiinnittämään huomiota pelastusliivien käytön
lisäksi myös niiden kuntoon ja sopivuuteen.

28.3.2017

Kansalaiset,
valvovat

viranomaiset,
veneseurat,

veneilijät

Annettu M2016-01 Moottoriveneen palo Saimaalla 24.7.2016 Tulipalo ja
räjähdys

M 2017-S16

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa sisäministeriötä ohjaamaan
pelastusviranomaisia tarkistamaan ja luomaan tarvittaessa erikseen vasteet
maa-alueilla ja vesistöissä tapahtuviin onnettomuuksiin sekä ottamaan
järvipelastusyhdistykset ja Saimaa VTS:n huomioon resursseina järvialueilla.

28.3.2017 SM Annettu M2016-01 Moottoriveneen palo Saimaalla 24.7.2016 Tulipalo ja
räjähdys

M 2017-S17

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa
laatimaan menettelyn, jossa veneen rekisteröinnin yhteydessä uutta omistajaa
opastetaan veneilyturvallisuudessa. Tämä voi olla esimerkiksi sähköinen
linkki eri viranomaisten ylläpitämille internet-sivustoille tai muutoin annettu
informaatio.

28.3.2017 Trafi Annettu M2016-01 Moottoriveneen palo Saimaalla 24.7.2016 Tulipalo ja
räjähdys

Y 2017-S18

Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry huolehtivat, että sen asiaan liittyvät
jäsenorganisaatiot saavat tietoonsa liesiin liittyvät turvallisuusongelmat ja
pohtivat sopivat ratkaisut. Hyvä päätös olisi, että vuokra- ja muihin asuntoihin
ei enää asenneta turvattomia vanhanaikaisia liesiä. Liesissä tulee olla
vähintään tahattoman päällekytkeytymisen estävät kytkimet, mutta mielellään
induktiotekniikka ja liesivahti.

2.5.2017
Rakli ry,

Rakennustoellisuu
s RT

Annettu Y2016-03 Kahden lapsen kuolemaan johtanut rivitalopalo
Raahessa 13.9.2016

Tulipalot ja
räjähdykset

Y 2017-S19

Sisäministeriö huolehtii säädöksillä ja ohjeilla sekä eri sidosryhmien kanssa
toteutettavalla turvallisuusviestinnällä siitä, että palovaroittimia asennetaan
asuntoihin selvästi nykyistä minimivaatimusta enemmän. Palovaroitin tulee
asentaa pääsääntöisesti kaikkiin asuinhuoneisiin ja poistumisreiteille.

2.5.2017 Sisäministeriö Annettu Y2016-03 Kahden lapsen kuolemaan johtanut rivitalopalo
Raahessa 13.9.2016

Tulipalot ja
räjähdykset

Y 2017-S20

Ympäristöministeriö täydentää pien- ja rivitalojen paloturvallisuusmääräyksiä
siten, että uusiin ja muutoksen kohteena oleviin pien- ja rivitaloihin vaaditaan
makuuhuoneisiin varatieksi kiinteillä avauskahvoilla varustettu kulkukelpoinen
ikkuna.

2.5.2017 Ympäristöministeri
ö Annettu Y2016-03 Kahden lapsen kuolemaan johtanut rivitalopalo

Raahessa 13.9.2016
Tulipalot ja
räjähdykset

Y 2017-S21
Ympäristöministeriö täydentää paloturvallisuusmääräyksiä siten, että niissä
käsitellään palon leviämisriskiä ulkokautta myös räystäiden ja katosten
välityksellä

2.5.2017 Ympäristöministeri
ö Annettu Y2016-03 Kahden lapsen kuolemaan johtanut rivitalopalo

Raahessa 13.9.2016
Tulipalot ja
räjähdykset

R 2017-S22

HKL ja turvalaitetoimittaja selvittävät ja analysoivat metron
rautatiejärjestelmän toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset
perusteellisesti, jotta mahdolliset virheet eivät siirry meneillään olevassa
turvalaitemuutoksessa seuraavaan järjestelmään.

8.5.2017 HKL Annettu R2016-04 Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa
27.7.2016 Junan törmäys

R 2017-S23

Liikenteen turvallisuusvirasto varmistaa, että HKL:n
turvallisuusjohtamisjärjestelmää kehitetään niin, että se täyttää Euroopan
rautatieviraston (ERA) turvallisuusjohtamisjärjestelmille asettamat
vaatimukset.

8.5.2017 Trafi, HKL Annettu R2016-04 Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa
27.7.2016 Junan törmäys

R 2017-S24 HKL aikatauluttaa yöliikenteessä olevat metrojunat ja muut yksiköt sekä laatii
niille ajo-ohjelman. 8.5.2017 HKL Annettu R2016-04 Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa

27.7.2016 Junan törmäys

R 2017-S25 HKL varmistaa että Onnettomuustutkintakeskuksen aiemmin antamat
suositukset S265 ja S266 ulotetaan koskemaan myös metroliikennettä. 8.5.2017 HKL Annettu R2016-04 Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa

27.7.2016 Junan törmäys

L 2017-S26

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) velvoittaa lentokoneen
tyyppihyväksynnän haltijaa tarkistamaan ja päivittämään Reims F406 -tyypin
huolto-ohjeistuksen siten, että päälaskutelineen asennusohjeistuksessa
olevat puutteellisuudet korjataan. Laskutelineen asennusohje ei sisällä
kaikkia tarvittavia työvaiheita ja osa työvaiheista on
epätarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Ohje ei myöskään varoita
saranatapin väärän asennuksen mahdollisuudesta

10.5.2017 EASA Annettu L2016-02 Laskutelineen pettäminen laskukiidossa Oulun
lentoasemalla 3.10.2016 Liikenneilmailu



L 2017-S27

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen (FAA) velvoittaa lentokoneen
tyyppihyväksynnän haltijaa tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään Cessna
404 -tyypin ja muiden polviniveltyyppistä laskutelinemallia käyttävien
konetyyppiensä huolto-ohjeistuksen siten, että päälaskutelineen
asennusohjeistuksessa mahdollisesti olevat puutteellisuudet korjataan. On
mahdollista, että laskutelineen asennusohje ei sisällä kaikkia tarvittavia
työvaiheita ja osa työvaiheista on epätarkoituksenmukaisessa järjestyksessä.

10.5.2017 FAA Annettu L2016-02 Laskutelineen pettäminen laskukiidossa Oulun
lentoasemalla 3.10.2016 Liikenneilmailu

R 2017-S28 Liikennevirasto rajoittaa junana liikennöintiä raiteilla, jotka eivät ole
liikenteenohjauksen teknisessä valvonnassa. 22.5.2017 LiVi Annettu R2016-06 Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin

vaunuihin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016 Junan törmäys

R 2017-S29 Liikennevirasto yhtenäistää ja selkeyttää liikenteenohjausta koskevaa
ohjeistusta. 22.5.2017 LiVi Annettu R2016-06 Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin

vaunuihin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016 Junan törmäys

R 2017-S30 Liikenteen turvallisuusvirasto määrää veturinkuljettajalle
tähystämisvelvollisuuden junaliikenteessä. 22.5.2017 Trafi Annettu R2016-06 Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin

vaunuihin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016 Junan törmäys

M 2017-S31
Suomen matkustajalaivayhdistys ry kehottaa jäsenvarustamoitaan lisäämään
yhteentörmäysriskin arvioinnin turvallisuusjohtamisjärjestelmiinsä vilkkaasti
liikennöityjen alueiden osalta.

31.5.2017
Suomen

matkustajalaivayhd
istys ry

Annettu M2016-02 Suomenlinnan lautan ja purjeveneen yhteentörmäys
Eteläsatamassa, Helsingissä 2.9.2016 Törmäys

M 2017-S32

Liikennevirasto selvittää, miten informaatiota ahtaiksi määritellyistä
kulkuväylistä, nopeusrajoituksista sekä ohittamis- ja kohtaamiskieltoalueista
sekä muista vesialueiden erityispiirteistä voitaisiin tuottaa veneilijöille helposti
jaettavissa olevaan muotoon.

31.5.2017 LiVi Annettu M2016-02 Suomenlinnan lautan ja purjeveneen yhteentörmäys
Eteläsatamassa, Helsingissä 2.9.2016 Törmäys

M 2017-S33
Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto yhdessä selvittävät, miten
hyvää merimiestapaa ja -taitoa kuvaavaa informaatiota voitaisiin jakaa
tehokkaammin.

31.5.2017 LiVi, Trafi Annettu M2016-02 Suomenlinnan lautan ja purjeveneen yhteentörmäys
Eteläsatamassa, Helsingissä 2.9.2016 Törmäys

L 2017-S34
Sisällyttää ilmailulääketieteelliseen käsikirjaan sellaisen riskienhallintamallin,
jota voidaan käyttää ilmailulääketieteellisessä päätöksenteossa arvioitaessa
lentäjien riskiä, joilla on ollut toistuva sydäninfarkti

21.6.2017 ICAO Annettu L2016-01 Lentäjän toimintakyvyttömyys laskeutumisen aikana
Vampulan lentopaikalla 24.9.2016 Yleisilmailu

L 2017-S35
Parantaa ilmailulääkäreiden riskienhallinnan osaamista
ilmailulääketieteellisessä päätöksenteossa koulutuksella sekä lisäämällä
ilmailulääkäreiden konsultaatio- ja rajoitteenkäyttövalmiuksia

21.6.2017 EASA Annettu L2016-01 Lentäjän toimintakyvyttömyys laskeutumisen aikana
Vampulan lentopaikalla 24.9.2016 Yleisilmailu

L 2017-S36 Yhdenmukaistaa terveydentilaan liittyvän ilmoitusvelvollisuuden
maantieliikenteen ja ilmailun välillä osana lentoturvallisuuden parantamista. 21.6.2017 LVM Annettu L2016-01 Lentäjän toimintakyvyttömyys laskeutumisen aikana

Vampulan lentopaikalla 24.9.2016 Yleisilmailu

L 2017-S37
Huolehtii, että yleis- ja harrasteilmailijat saavat selventävää tietoa
lentolupakirjaan liittyvistä oikeuksista sekä lääketieteellisen
ilmoitusvelvollisuuden merkityksestä.

21.6.2017 Trafi Annettu L2016-01 Lentäjän toimintakyvyttömyys laskeutumisen aikana
Vampulan lentopaikalla 24.9.2016 Yleisilmailu


