Sähköposti-ilmoitusten tilaaminen ja RUMA-kartan käyttäminen
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Ilmoitusten tilaaminen vaatii RUMA-käyttäjätunnuksiin tilaaja -roolin lisäämisen.
Tämän jälkeen Tilaukset-välilehti tulee näkyviin RUMA-järjestelmässä, jossa tilauksen voi suorittaa.
Roolin lisäyspyynnöt tai kokonaan uusien RUMA-käyttäjien tunnuspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen
tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi
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Ilmoitusten tilaaminen

RUMA-järjestelmän avulla on mahdollista tilata ilmoitus sähköpostiin hyväksytyistä ja perutuista jännitekatkoista,
ennakkoilmoituksista ja liikenteen rajoite -ilmoituksista, jotka sijaitsevat käyttäjän määrittämillä
liikennepaikoilla/liikennepaikkaväleillä. Jännitekatkoilmoituksien tilaukset voidaan kohdistaa tarvittaessa yksittäisiin
kytkentäryhmiin.
Kirjaudu RUMA-järjestelmään ja siirry Tilaukset -näkymään ylälaidan navigaatiopalkista. Voit lisätä uuden
sähköpostitilauksen klikkaamalla ”Lisää tilaus”-painiketta ja täyttämällä tilauksen vaatimat tiedot.

Kuva 1 Tilaukset-näkymä

Sähköpostiosoitteet
Syötä Sähköpostiosoitteet -kenttään sähköpostiosoite tai osoitteita, johon ilmoitukset toimitetaan. Yksi tilaus voidaan
toimittaa usealle vastaanottajalle syöttämällä useampi sähköpostiosoite sähköpostiosoitteet-kenttään.

Kuva 2 Sähköposti-ilmoitusten tilaaminen monelle vastaanottajalle

Liikennepaikat/-välit
Valitse liikennepaikat ja/tai liikennepaikkavälit, joita koskien sähköposti-ilmoitukset halutaan tilata. Liikennepaikkoja/välejä voidaan valita useita yhteen tilaukseen. Voit valita liikennepaikat/-välit klikkaamalla kartalta tai suodattaa
listausta voidaan kirjoittamalla hakukenttään.
Esimerkiksi tilaukseen voidaan valita Tampereen, Lielahden, Ylöjärven liikennepaikat sekä (Tampere) – (Lielahti),
(Lielahti) – (Ylöjärvi) liikennepaikkavälit (Kuva 3).

Kuva 3 Liikennepaikat/-välit valittuina tilaukseen

Kytkentäryhmät
Valitsemalla yksittäisen kytkentäryhmän tai useampia kytkentäryhmiä, saat ilmoituksen jännitekatkoista, jotka
koskevat valittuja kytkentäryhmiä. Voit valita kytkentäryhmiä joko kartalta klikkaamalla tai suodattamalla listausta
kirjoittamalla kenttään.

Kuva 4 Kytkentäryhmiä koskeva tilaus

Otsikko
Syötä otsikkokenttään haluamasi teksti, joka tulee näkyviin tilauksen sähköpostiviestin aiheen alkuun. Otsikko-kentän
tietoa voidaan käyttää hyödyksi sähköpostisäännön luomisessa.

1.1

Jännitekatkot

Jännitekatkojen tapauksessa voit valita lähetetäänkö jännitekatkon hyväksymisestä ilmoitus aina, kun
jännitekatkoilmoitus hyväksytään tai kun katkoaikaan on alle 8 päivää.

Jännitekatkon peruminen: saat erillisen sähköposti-ilmoituksen, mikäli jännitekatko perutaan.
Jännitekatkokooste toimitetaan kerran viikossa sunnuntai-iltaisin ja sisältää jännitekatkot seuraavalta kolmelta
viikolta.

1.2

Ennakkoilmoitukset, liikenteen rajoite -ilmoitukset

Ennakkoilmoitusten koosteviestiin voidaan valita seuraavat ennakkoilmoitustyypit: suljettu liikennöinniltä, suljettu
sähköjunaliikenteeltä, kapasiteettivaraus ja nopeusrajoitus. Kooste ennakkoilmoituksista toimitetaan kerran viikossa
sunnuntai-iltaisin ja sisältää ilmoitukset seuraavalta kolmelta viikolta.
Kooste liikenteen rajoite -ilmoituksista lähetetään kerran viikossa sunnuntai-iltaisin. Kooste sisältää LR-ilmoitukset
seuraavalta kolmelta viikolta valituilta liikennepaikoilta/-väleiltä.
Muuttuneet ennakkoilmoitukset
Viimeisen 7 päivän aikana muuttuneet ennakkoilmoitukset korostetaan koosteviestissä *-merkillä ja punaisella
värityksellä, esimerkiksi: *EI123456.

Kuva 5 Ennakkoilmoitusten tyypit ja Liikenteen rajoite -ilmoitukset

1.3

Tilauksen tallentaminen, koosteviestin lähettäminen

Tallenna lopuksi tekemäsi tilaus Tallenna tilaukset -painikkeesta lomakkeen yläreunasta.
Voit kokeilla tekemääsi tilausta Lähetä testikoosteviesti -painikkeesta.
Lisää tilaus -painikkeesta voit luoda uuden tilauksen.

2

RUMA-kartta

RUMA-kartan avulla voidaan tarkastella esimerkiksi ennakkoilmoituksia, ennakkosuunnitelmia, vuosisuunnitelmia,
liikenteen rajoite -ilmoituksia sekä ratatyöilmoituksia ja jännitekatkoilmoituksia valitulta ajankohdalta. RUMA-kartta
näyttää valittujen sisältöjen sijoittumisen rataverkolle ja mahdollistaa tietojen tarkastelemisen halutulta aikaväliltä
myös tulevaisuudesta.
Toiminnot RUMA-kartassa:
1.

Kartalla/kaaviossa näytettävien tietojen valinta

2.

Tietojen näyttämiseen käytettävän aikavälinvalinta

3.

Siirtyminen ajassa eteen/taaksepäin (-3h, +3h, -24h, +24h) ja nykyhetkeen

4.

Infran-tietojen hakeminen esim. liikennepaikat, opastimet, vaihteet

5.

Kartan toiminnot: kaavio/kartta, kartan automaattinen kääntö, näytä sähköistys, korosta vaihteet, opastimet,
baliisit ja tasoristeykset. Kartan zoomaus.

Kuva 6 RUMA-kartan toiminnallisuudet

2.1

Kartalla näytettävien tietojen valinta

”Näytä kartalla” -painikkeesta klikkaamalla avautuvasta valikosta voit valita mitä tietoja kartalla/kaaviossa esitetään (
Kuva 7).
RUMA-kartalla voidaan näyttää ennakkoilmoitukset, ennakkosuunnitelmat, vuosisuunnitelmat, LR-ilmoitukset, RTilmoitukset, ratatyöluvat, jännitekatkoilmoitukset sekä muistiinpanot. Huom! Kaikki sisällöt eivät välttämättä ole
valittavissa riippuen kirjautuneen käyttäjän rooleista.
Ennakkoilmoitusten, ennakko- ja vuosisuunnitelmien, liikenteenrajoitteiden ja RT-ilmoitusten ja
jännitekatkoilmoitusten tapauksessa voidaan valita minkä tyyppisi ilmoituksia ja/tai rajoitteita kartalla näytetään.
Kartalle voidaan valita näytettäväksi joko kaikki tyypit tai valita vain tietyt ilmoitustyypit. Näytettävät ilmoitukset
väritetään RUMA-kartalle suodatusvalikossa näkyvillä väreillä.

Kuva 7 RUMA-kartalle näytettävien tietojen valinta

Tekopaikka -valinnalla ilmoitukset piirretään kartalle määritetyn tekopaikan perusteella. Liikennevaikutusalue valinnalla ilmoituksista käytetään liikennevaikutusalue -tietoja, jonka perusteella sisällöt näytetään kartalla.
Voit valita näytetäänkö ilmoituksista ilmoituksen aikaväli tai ilmoituksen kuvaus otsikkona kartalla.

Kuva 8 Ennakkoilmoituksia RUMA-kartalla

Yksittäisen ennakkoilmoituksen tietoja voidaan tarkastella klikkaamalla ilmoituksen tunnuksen yhteydessä olevaa
tietolaatikkoa. Ennakkoilmoitusten tapauksessa tietolaatikossa näytetään ilmoituksen voimassaolo, tyyppi sekä
kuvausteksti ja mahdollinen tietoa jännitekatkoista.

Kuva 9 Yksittäisen ilmoituksen tietojen tarkasteleminen kartalla

2.2

Kartan aikavälin valinta

RUMA-kartalla näytettäviin sisältöihin vaikuttaa olennaisesti kartan aikavälinvalinta. Mikäli ennakkoilmoituksen
voimassaoloaika ei osu kartan aikavälin sisälle, kyseistä ilmoitusta ei näytetä kartalla.
Oletuksena aikavälinä käytetään avaushetkestä 24 tuntia eteenpäin. Aikaväli voidaan valita tarpeen mukaan
klikkaamalla päivämäärä kenttää ja syöttämällä kellonaika.

Kuva 10 Esimerkki päivämäärän valitsemisesta

Voit liikkua ajassa eteen- ja taaksepäin -3h, +3h tai -24h, +24h -painikkeita klikkaamalla, jolloin aikaväliä siirretään
eteen- tai taaksepäin. Nyt -painikkeesta voit palata takaisin nykyhetkeen.

2.3

Haku

Voit hakea ja tarkentaa kartan muun muassa liikennepaikkoihin, vaihteisiin ja opastimiin. Kun ilmoituksia halutaan
tarkastella tietyn liikennepaikan alueella, voit hakea kyseistä liikennepaikkaa ja klikata liikennepaikan nimeä
hakutuloslistauksesta ja kartta kohdistetaan kyseisen liikennepaikan alueelle.

Kuva 11 RUMA-kartan haku esimerkkejä

