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RUMA tiedote nro 5 

 

Kaikki RUMA-järjestelmään liittyvä aineisto ja ohjeistus on siirretty Traffic 

Management Finland Oy:n sivustolle: 

https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma 

 

Uudet Ohjevideot 

Ohjevideoista on tehty uudet versiot vastaamaan nykyisiä toiminnallisuuksia ja tehty kokonaan myös 

uusia videoita. Kannattaa käydä tutustumassa! 

- https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma/koulutusaineisto 

- Finrail Oy:n Youtube kanava 

 

Keskeisimmät järjestelmän uudet toiminnallisuudet (käyttöönoton 12.6.2018 jälkeen) 

- RT-ilmoituksen työnosan sijainnin määrittäminen ja katselu suoraan kartalta mobiilissa 

- LR-ilmoituksien luominen ja katselu mobiilissa 

- Pikatyönosan lisääminen RT-ilmoitukseen mobiilissa 

- RUMA-kartta toiminnallisuus web-RUMAssa 

- Luparaportointi organisaatioiden Admin-käyttäjille 

- Mahdollisuus hakea oman organisaation lähetettyjä RT-ilmoituksia mobiililla 

- Uuden roolin (vierailija) käyttöönotto 

 

FAQ-yleisimmin kysytyt kysymykset 

Järjestelmän käyttöön liittyviä yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia on laadittu lisää sekä samalla 

niiden ryhmittelyä on parannettu: https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma/faq 
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Häiriötilanneohjeistus ja varajärjestelmä 

Muistutuksena linkki häiriötilanneohjeistukseen: 

https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma/hairiotilanteet 

• Sekä linkki RUMA:n varajärjestelmään, josta voi käydä lataamassa RUMA:lla 
laadittuja RT- ja LR-ilmoituksia pdf-muodossa häiriöohjeistuksen mukaisesti: 
 https://liike.rata.liikennevirasto.fi/ruma-vara/login 

 

Salasanan vaihto 

Unohtuneen, lukittuneen tai vanhentuneen salasanan pystyy vaihtamaan osoitteessa: 

https://liike.rata.liikennevirasto.fi/rata-ad/#/requestPassword 

 

Palaute ongelmista ja virhetilanteista 

Mikäli RUMA-järjestelmän käytössä esiintyy ongelmia tai virhetilanteita, palautetta voi lähettää 

järjestelmän palautekanavien kautta tai s-postilla osoitteeseen ruma@finrail.fi 

Olisi hyvä, jos palaute olisi mahdollisimman täsmällistä ja yksityiskohtaista (missä tilanteessa 

häiriö/ongelma ilmeni, RT-ilmoituksen numero, ajankohta, käytössä ollut laite jne.) 

Kaikki palaute on tervetullutta ja auttaa meitä kehittämään järjestelmää edelleen! 

 

Mobiiliversion päivitys 

Aina ennen mobiili-RUMAn käyttöä, varmista että sinulla on viimeisin päivitys asennettuna mobiili-

RUMAsta. 

Uudet ominaisuudet tulevat käyttöön ainoastaan siinä tapauksessa, että järjestelmä on päivitetty. 

 

Tietosuojaseloste ja sovelluksen käyttöehdot 

Tietosuojaloste ja sovelluksen käyttöehdot on uusittu sekä siirretty Finrail Oy:n nimiin. Linkit löytyy 

tältä sivulta: https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma 
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