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Ennakkosuunnitelman laatiminen RUMA-järjestelmässä
• Urakoitsijat voivat laatia ennakkosuunnitelman RUMA-järjestelmässä, josta se siirtyy JETI järjestelmän ennakkosuunnitelmaksi ja edelleen liikennesuunnittelun käsiteltäväksi
• Vielä tällä hetkellä urakoitsijat eivät voi tehdä muutoksia RUMA -järjestelmän kautta JETI järjestelmälle lähetettyyn ennakkosuunnitelmaan. Muutoksia voi tehdä ainoastaan JETI-järjestelmän
kautta
• RUMA-järjestelmän kautta on kuitenkin mahdollista vetää ennakkosuunnitelma takaisin, mikäli
liikennesuunnittelu ei ole vielä ottanut sitä JETI-järjestelmässä käsittelyyn
• Urakoitsija voi laatia ennakkosuunnitelman halutessaan edelleen myös JETI -järjestelmässä
Kaikkia JETI-järjestelmässä olevia toiminnallisuuksia ei vielä löydy RUMA-järjestelmän puolelta (mm.
työrakografiikka), mutta RUMA-järjestelmän ennakkosuunnitelma-toiminnallisuutta jatkokehitetään
tämän vuoden aikana.

Koulutusvideo
Ennakkosuunnitelman laatimisesta RUMA-järjestelmässä kertova koulutusvideo:
• Fintrafficin sivustolla: https://www.fintraffic.fi/fi/raide/koulutusaineisto
• Fintrafficin Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=iBMeNYC3840

Pikaohje ennakkosuunnitelman laadintaan RUMA-järjestelmässä
1. Kirjaudu RUMAan RUMA/JETI-tunnuksillasi https://tuotanto.rata.liikenteenohjaus.fi/ruma/
2. Valitse RUMAn yläpalkista ”Ennakkosuunnitelmat”
3. Klikkaa ”Uusi ennakkosuunnitelma” -painiketta
4. Täytä ES:n tiedot ja lisää vaadittavat työnosat
• Sijainnin määrittäminen tapahtuu RUMA-kartalta, kuten RT-ilmoitusta luodessa
•Tunnusväliä voi rajata ratakilometreillä tunnusvälin perässä olevasta Kynä-kuvakkeesta
5. Tallenna valmis ilmoitus ”Tallenna”-painikkeella
6. Lähetä ilmoitus JETIin liikennesuunnittelulle käsiteltäväksi ”Lähetä”-painikkeella
7. Lähetyksen jälkeen löydät suunnitelman JETIstä. Tarkasta suunnitelma JETIssä
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Tunnukset tuotantoympäristöön
RUMA-järjestelmän tuotantoympäristön osoite on https://tuotanto.rata.liikenteenohjaus.fi/ruma/
Ennakkosuunnitelmien laatimiseen RUMA -järjestelmässä tarvitset henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen sekä JETI urakoitsija -roolin.
Kaikilla nykyisillä JETI-käyttäjillä on automaattisesti pääsy RUMA-järjestelmään ja oikeus laatia
ennakkosuunnitelmia RUMA-järjestelmällä.
Mikäli tunnus tai kyseinen rooli puuttuu, tarkemmat ohjeet tunnusten hakuun:
https://www.fintraffic.fi/fi/raide/jeti
Tunnustilaukset tulee toimittaa osoitteeseen tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi

RUMA-järjestelmän koulutusympäristö ja tunnukset koulutusympäristöön
RUMA-järjestelmän koulutusympäristön osoite on https://koulutus.rata.liikenteenohjaus.fi/ruma/
Koulutusympäristössä on mahdollisuus harjoitella ennakkosuunnitelmien laatimista.
Käyttäjätunnukset koulutusympäristöön ovat yrityskohtaisia (eivät henkilökohtaisia).
Mikäli yrityksellä ei ole vielä käytössä koulutustunnuksia, niin yrityksen RUMA-yhteyshenkilö voi
pyytää uudet tunnukset. Pyynnöt tulee lähettää yrityksen RUMA-yhteyshenkilön toimesta
osoitteeseen: tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi

RUMA-järjestelmään liittyvä aineisto sijaitsee Fintrafficin sivustolla:
https://www.fintraffic.fi/fi/raide/ruma

Kysymyksiä sekä palautetta RUMA-järjestelmään liittyen voit lähettää osoitteeseen:
ruma@finrail.fi
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