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RUMA-sovelluksen käyttöehdot
1 Ohjelman kuvaus ja käyttöehtojen soveltaminen
RUMA on web-selaimille ja mobiililaitteille tarkoitettu sovellusohjelma (jäljempänä ”ohjelma”), jota
käytetään ratatyöilmoitusten ja liikenteenrajoite-ilmoitusten hallinnointiin. Ohjelman valmistaja on
Finrail Oy (jäljempänä ”valmistaja”). Ohjelman toiminta perustuu Liikenneviraston ylläpitämissä
raideliikenteen tietojärjestelmissä säilytettäviin ja hallinnoitaviin tietoihin. Ohjelman käyttöön
sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”ehdot”).
2 Käyttäjän ja valmistajan välinen sopimussuhde
Ehtona sovelluksen käyttämiselle on näiden sopimusehtojen hyväksyminen. Käyttämällä
RUMA-sovellusta hyväksyt sovelluksen käyttöehdot.
Näissä käyttöehdoissa määritellään RUMA:n käyttöä koskevista ehdoista ja oikeuksistasi ja
velvollisuuksistasi palvelun käyttäjänä (jäljempänä ”käyttäjä”).
Käyttäjä sitoutuu käyttämään ohjelmaa ja sen tarjoamia tietoja vain ratatöiden hallinnoinnin
tarkoituksiin. Lisäksi käyttäjä sitoutuu käyttämään ohjelmaa vain sillä laitteella, johon hän on
ladannut ohjelman. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
3 Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
Valmistaja myöntää tällä sopimuksella käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen ja eisiirrettävissä olevan oikeuden käyttää ohjelmaa näiden käyttöehtojen mukaisesti. Kaupallinen käyttö
muuhun kuin kohdassa kaksi (2) määriteltyyn tarkoitukseen on kiellettyä. Kaikki immateriaalioikeudet
ohjelman tarjoamaan ja sen sisältämään sisältöön kuuluvat valmistajalle tai muille sisällöntuottajille,
eikä käyttäjällä ole oikeutta käyttää niitä muihin kuin kohdassa kaksi (2) määriteltyihin tarkoituksiin.
Kaikki ohjelmassa ja sen sisällössä esiintyvät tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, eikä
käyttäjälle anneta niihin mitään käyttö- tai muita oikeuksia.
Ohjelman näyttämä rataverkkotieto on peräisin Trakedia -rajapinnasta, jonka tekijä on Finrail Oy.
4 Käyttäjän yksityisyys ja tietosuoja
Henkilötietoja käsitellään ja näytetään muille käyttäjille RUMA-ohjelman toiminnan
mahdollistamiseksi. Tarkemmat tiedot kerättävistä käyttäjän henkilötiedoista löydät
tietosuojaselosteesta.
Ohjelma käyttää mobiililaitteiden tarjoamia paikannuspalveluja käyttäjän sijainnin selvittämiseen ja
sen välittämiseen liikenteenohjaukselle sekä ratatöistä vastaaville ja muille ratatyöryhmän jäsenille.
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Ohjelma kerää tietoja käyttäjän ratatöistä, niiden sijainneista sekä niihin liittyvistä ratatyöluvista.
Näitä tietoja näytetään muille käyttäjille ohjelman toiminnan mahdollistamiseksi.
Henkilötietojen käsittely RUMA:ssa perustuu näiden käyttöehtojen hyväksymisellä annettuun
suostumukseen sekä palvelun käyttämisen jatkamisella ilmaistuun suostumukseen. Alle 15-vuotiaan
tai vajaavaltaisen käyttäjän ohjelman käytöstä vastaa huoltaja tai edunvalvoja, joka myös hyväksyy
paikannustietojen käytön. Alle 15-vuotias tai vajaavaltainen käyttäjä ei saa käyttää ohjelmaa ilman
huoltajansa tai edunvalvojansa suostumusta.
Käyttäjä voi kieltää paikannustietojensa käytön mobiililaitteensa asetuksista, jolloin ohjelma ei voi
toimia täysin tarkoituksensa mukaisesti. Väyläviraston ratatyöohjeistus (TURO) vaatii pakollisena
paikannustietojen käytön ratatöissä.
5 Valmistajan vastuu
Valmistaja ei takaa, eikä vastaa siitä, että ohjelma on virheetön tai että sen käyttö on
keskeytyksetöntä. Valmistaja ei myöskään vastaa rataverkkotietojen tai muun ohjelman tarjoaman
tai sisältämän tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, käytettävyydestä, luotettavuudesta tai
keskeytyksettömästä saatavuudesta, eikä siitä, että edellä tarkoitettu tieto ei loukkaa minkään
kolmannen osapuolen oikeutta.
Valmistaja ei vastaa mistään seuraamuksista tai vahingoista, joita käyttäjälle voi koitua ohjelman,
sen tarjoaman tai sisältämän tiedon tai sen käytön perusteella. Valmistajan korvausvastuu rajoittuu
aina enintään käyttäjän ohjelman hankkimisesta koituneisiin kustannuksiin.
Valmistaja ei vastaa välillisistä vahingoista.
6 Ohjelman kustannukset käyttäjälle
Ohjelman hankkiminen ja käyttäminen ovat käyttäjälle maksuttomia, mutta mobiililaitteen
internetyhteyden käytöstä syntyvästä tietoliikenteestä voi aiheutua käyttäjälle kustannuksia hänen
käyttämänsä liittymän ehtojen mukaisesti. Valmistaja ei vastaa mistään ohjelman käytöstä
mahdollisesti aiheutuvista tietoliikenne- tai muista kustannuksista.
Valmistaja varaa itselleen mahdollisuuden periä myöhemmässä vaiheessa maksua joidenkin
ohjelman osien käytöstä, hyödyntäen ohjelmakaupan mukaista ohjelman sisäistä ostoa. Maksullisten
ohjelman osien hankkiminen on käyttäjälle täysin vapaaehtoista.
7 Muutokset käyttöehtoihin
Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta ohjelman
päivitysten yhteydessä. Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä muuttuneet ehdot ohjelmakaupan
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välityksellä ennen päivityksen lataamista. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot lataamalla ohjelman
ja käyttämällä sitä.
8 Sopimuksen siirtäminen
Valmistajalla on oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli
siirto liittyy ohjelman tai sen osan myyntiin tai ohjelman oikeudenhaltijan vaihdokseen. Käyttäjällä ei
ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että sopimus on henkilökohtainen ja
luovuttamaton.
Tämän sopimuksen kohdat 2, 3, 4, 5 ja 6 säilyvät voimassa sopimussuhteen päättämisen jälkeenkin.
Valmistaja varaa itselleen oikeuden päättää kenen tahansa käyttäjän tai kaikkien käyttäjien
sopimukset milloin tahansa, sekä oikeuden lopettaa ohjelman tarjoaminen tai estää sen käyttö.
Valmistajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli käyttäjä rikkoo
olennaisesti näitä käyttöehtoja, eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa.
9 Riita-asiat
Näihin käyttöehtoihin ja mahdollisiin riita-asioihin käyttäjän ja valmistajan välillä sovelletaan Suomen
lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
neuvotteluteitse, mutta jos ratkaisua ei näin saada aikaan, asia ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.
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