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RUMA tiedote urakoitsijoille 

RUMA-järjestelmään liittyvä aineisto on Traffic Management Finland Group Oy:n sivustolla: 

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

 

Nykyinen KATKO-järjestelmä korvataan RUMA-järjestelmällä 

Urakoitsijat siirtyvät käyttämään RUMA-järjestelmää jännitekatkopyyntöjen luonnissa huhtikuussa 

2020 ja KATKO-järjestelmän käyttö päättyy. Tarkempi käyttöönoton ajankohta tiedotetaan 

lähempänä käyttöönottoa. 

Käyttöönoton ajankohdan jälkeen uusia jännitekatkopyyntöjä ei saa enää tehdä KATKO-

järjestelmällä, mutta jo prosessissa olevat jännitekatkopyynnöt tehdään loppuun asti KATKO-

järjestelmässä. 

Järjestelmän käyttöä voi harjoitella etukäteen koulutusympäristössä, teimme toiminnallisuudesta 

koulutusvideon ja järjestämme kaksi info-/koulutustilaisuutta Skypessä. 

Yritysten itsensä vastuulla on varmistaa se, että jännitekatkojen pyytäjät osaavat käyttää RUMA-

järjestelmää viimeistään käyttöönoton hetkellä. 

 

Järjestelmä koulutusympäristössä ja tunnukset koulutusympäristöön 

RUMA-järjestelmän koulutusympäristön osoite on https://koulutus.rata.liikenteenohjaus.fi/ruma/ 

Koulutusympäristössä on mahdollisuus harjoitella toiminnallisuutta luomalla jännitekatkopyyntöjä. 

Tunnukset ovat yrityskohtaisia (eivät henkilökohtaisia). 

Koulutusympäristöön pääsee kirjautumaan urakoitsijoiden jo käytössä olevilla RUMA-

koulutustunnuksilla.  

Mikäli yrityksellä ei ole vielä käytössä koulutustunnuksia, niin yrityksen RUMA-yhteyshenkilö voi 

pyytää uudet koulutustunnukset ja pyytää tunnuksiin lisättäväksi rooli  ”katkopyytäjä”. 

Pyynnöt tulee lähettää yrityksen RUMA-yhteyshenkilön toimesta osoitteeseen: 

tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi 
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Info-/koulutustilaisuudet Skypessä 19.2. ja 11.3. 

Ke 19.2. klo 13-15 sekä ke 11.3. klo 13-15 pidämme Skypessä järjestelmän toiminnallisuuden 

esittelyn. Käymme läpi urakoitsijoiden toiminnallisuuksia RUMA-järjestelmässä. 

Skype-kutsut lähetetään viikon 7 aikana. Mikäli jäät ilman kutsua, niin ota yhteyttä ruma@finrail.fi 

 

Koulutusvideo 

RUMA:n jännitekatko-toiminnallisuudesta kertova koulutusvideo on julkaistu ja se löytyy: 

- TMFG:n sivustolta https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma/koulutusaineisto 

- Finrail Oy:n Youtube-kanavalta 
https://www.youtube.com/channel/UC6LZc3ZAd0jJew9Qx3KUReg/videos 

 

Järjestelmä tuotantoympäristössä ja tunnukset tuotantoympäristöön 

RUMA-järjestelmän tuotantoympäristön osoite on https://tuotanto.rata.liikenteenohjaus.fi/ruma/ 

Tuotantoympäristöön päästäkseen käyttäjät tarvitsevat henkilökohtaisen tunnuksen ja roolin 

”katkopyytäjä”. 

• Mikäli käyttäjällä on voimassa oleva tunnus vanhaan KATKO-järjestelmään, niin 

tunnuksia ei tarvitse erikseen pyytää, vaan tunnus sekä rooli luodaan automaattisesti ja 

tieto tulee käyttäjälle s-postilla 

• Mikäli käyttäjällä on jo käytössä henkilökohtainen Rata-AD tunnus (mutta ei tunnuksia 

vanhaan KATKO-järjestelmään), niin riittää roolin ”katkopyytäjä” pyytäminen tunnukselle 

o Rata-AD tunnus on se, jolla kirjaudutaan esim. JETI- ja RUMA-järjestelmiin 

Pyynnöissä tulee olla mukana seuraavat tiedot: Henkilön nimi, s-postiosoite, puhelinnumero ja 

yrityksen nimi sekä roolina ”katkopyytäjä”. 

• Tarkemmat ohjeet tunnusten hakuun löytyvät sivulta https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma/kayttajat 

Tunnustilaukset tulee toimittaa yrityksen RUMA-yhteyshenkilön välityksellä osoitteeseen 

tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi. 

 

Jännitekatko-toiminnallisuuden käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä voit lähettää 
osoitteeseen ruma@finrail.fi 
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