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Kirjautuminen

TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä:
http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html
henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla.

Sisään kirjauduttaessa valitaan istunnossa käytettävä kieli (Englanti vain
osin tuettu) ja käyttäjärooli (vain erikseen sovittuihin salasanoihin on liitetty
administraattorin oikeudet)
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Aloitus

Tarva LC:hen kirjautumisen jälkeen voit joko:
(1) Alkaa tehdä uutta suunnitelmaa tai
(2) Hakea aiempaa suunnitelmaa kirjaimilla sen nimen alusta tai
(3) Valita aiemman suunnitelman suoraan valintalistasta tai
(4) Tulostaa tasoristeysten nykytilan turvallisuusraportin (katso sivu 14)

1) 2)
3)

Selitys: Sanalla suunnitelma viitataan yhteen laskelmaan, joka voi sisältää
useita toimenpiteitä ja joka voidaan tallettaa Tarvan sisällä tai erilliseksi
tiedostoksi.

Lopetus

tai yksinkertaisesti sulkemalla selain

4)
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Tarva LC kaksi näkymää

1)

Tarva LC:n kahden päänäytön välillä pääsee liikkumaan radiobuttoneilla (1) ja (2).
Rataosat -näkymästä (1) on lisätietoja sivuilla 5–6 ja
Määrittelyt -näkymästä (2) sivuilla 7–11
Voit tehdä vaikutusraportteja (3) ja muuttaa tarkastelemaasi arviota (4) riippumatta
siitä kumpi button on valittuna - lisätietoja sivulta 12 alkaen
Tasoristeysten turvallisuusraportin voi laskea ilman toimenpidemäärittelyäkin (5).

2)

4)

3)

5)
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Rataosat -näkymä, 1

1)

Rataosat -näkymässä (1) kunkin tasoristeyksen tiedot näkyvät omalla rivillään.
Ylimpänä on aina summarivi (2). Sen tiedot lasketaan vain tasoristeyksistä, joille on
määritetty toimenpide, jos rastitaan kohta (3). Kulloinkin näkyviä sarakkeita voidaan
säätää rastittamalla näkyviin halutut sarakkeet tai sarakeryhmät (4).

3)

2)

4)
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Lisää-painikkeesta (1) aukeaa valintalista (2), josta voi valita katseltavaksi minkä
tahansa Tarva LC:n rataosan (vinkki: alku- ja loppuetäisyys 0 km tarkoittaa
rataosan kaikkia tasoristeyksiä).

1)

2)

Rataosat -näkymä, 2
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Määrittelyt -näkymä (1)

1)

Määrittelyt -näkymässä (1)  voi katsella jo tehtyjä toimenpidemäärittelyjä, muokata
niitä sekä määritellä lisää toimenpiteitä.
Kukin taulukon rivi (2) voi sisältää samaa toimenpidettä määritettynä yhden rataosan
useampaan tasoristeykseen.
Vinkki: Toimenpiteen kaksoisnäpäytys = muokkaa toimenpidettä.

2)
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Määrittelyt -näkymä (2)
1)

Määrittelyt taulukkona -näkymässä on kolme välilehteä (1), joilla voidaan määritellä
oma toimenpide (tarkemmin sivulla 9),
valita laskentaan toimenpide (tarkemmin sivulla 10) tai
määrittää turvallisuuden muutoskerroin (tarkemmin sivulla 11).
Aktiivisena olevalla välilehdellä tehdään toimenpiteitä painikkeilla (2) ja eräajosta
tuotujen toimenpiteiden päällekkäisyyksien näkymistä säädetään radiobuttoneilla (3).

2)
3)
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Määrittelyt -näkymä (3):
Oman toimenpiteen määrittely

Jos Tarva LC:hen ei ole ennalta määritetty sopivaa toimenpidettä, voidaan lisätä Oma
toimenpide Määrittelyt –näkymän Omat toimenpide -välilehdellä (1):
- Annetaan haluttu toimenpidenumero, jonka numero >=1001
- Määritetään tutkimuksista saatu vaikutuskerroin (desimaalipiste!)
- Määritetään ERA-vahinkojen kerroin (0= vaikutus kuten onnettomuuksilla, 0.1 =
vakavuus pienenee 10 %...) + kuvaus, hyväksytään OK:lla.

1)
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Määrittelyt -
näkymä (4):

Valitaan
toimenpide
laskentaan
(Välilehti

Toimenpide =>
Lisää)

Toimenpiteet valitaan laskentaan Määrittelyt -näkymässä:
- Valitaan hiirellä (1) haluttu toimenpide (huomaa liukupainike oikealla)
- Haetaan rataosa (2)  ja klikataan risteykset, joihin tehdään toimenpide
- Haluttaessa muutetaan toimenpiteen kustannuksia, projektinumeroa ja kommenttia
sekä hyväksytään valinta OK:n painalluksella (3).

1)

2)

3)
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Määrittelyt -näkymä (5):
Muutoskertoimen määrittely

Jos tietyn rataosan turvallisuuden odotetaan kehittyvän eri tavalla kuin muissa
tasoristeyksissä, voidaan määrittää muutoskerroin, joka muuttaa vähenemän
perusteena käytettyä onnettomuusmäärää (oletusarvo kertoimelle on 1). Valitaan
muutoskerroin (desimaalipiste!), rataosa ja kuvaus ja hyväksytään määrittely OK:n
painalluksella (1).

1)
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Raporttien laskenta 1, vaikutusraportin määrittely

Tarva LC:hen on määritelty vain yksi vaikutusraportti: Raportti toimenpiteittäin.
(Katso lisäksi tasoristeysten nykytilan turvallisuusraportti, sivu 14).
Vaikutusraportti voidaan tulostaa PDF- tai CSV-muodossa.
CSV-muodossa voidaan lisäksi määritellä erottimet, koska CSV (Comma Separated
Values) on tarkoitettu avattavaksi jatkokäsittelyä varten Excelissä tai vastaavassa
taulukkolaskentaohjelmassa.

1)

2)



1317.1.2014

Raporttien laskenta 2, vaikutusraportin sisältö

Kun vaikutusraportin
määrittely onnistuu, käyttäjä
pääsee määrittelemään
mihin tulosraportti
tallennetaan.
Raportissa on aina
yhteenveto-osa (1) sekä
yksittäisvaikutukset, jossa
jokaisen tasoristeyksen
tiedot kullekin toimenpiteelle
on esitetty erikseen (2).
Näiden väliin tulostuvat
mahdolliset Omien
toimenpiteiden kertoimet
(3).

1)

2)

3)
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Raporttien laskenta 3, turvallisuuden nykytilan raportti

1)

Tasoristeysten turvallisuuden nykytilan raportti voidaan laskea koska tahansa ja
riippumatta siitä, kumpi kahdesta päänäytöstä on valittuna (katso sivu 4), kunhan
toimenpiteitä ei ole määritetty suunnitelman tallentamisen jälkeen. Kun
”Tasoristeysten turvallisuusraportti” -painikkeesta (1) on käynnistetty raportin teko,
valitaan mitkä rataosat tai ELY-keskukset (2) ja tasoristeykset (3) otetaan raporttiin.
Lisäksi valitaan CSV-raportin erotinmerkit (4), ennen raportin hakua ja tallennusta (5).

2)
3)

4)

5)

Tallennettu CSV-raportti voidaan avata
esimerkiksi Excelissä. Raporttiin saadaan
selväkieliset otsikot, kun tehdyn raportin
tekstit ja numeroarvot kopioidaan Tarva
LC:n sisällä kohdasta ”Apua” löytyvään
raporttipohjaan.
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Suunnitelmien arkistointi

1)

Kaikki käyttäjätunnuksellasi
tallennetut suunnitelmat säilyvät
Tarva LC:ssä, kunnes ne
Tuhotaan tarpeettomina (1).

Hae (2) auttaa löytämään oikean
suunnitelman, jos niitä on paljon
=> avautuu etsintä-dialogi
(alempi kuva).

Haku voidaan myös rajata vain
tallennuksessa aktiiviseksi
määriteltyihin arvioihin (3)

3)

2)



1617.1.2014

Suunnitelmien siirto toisten käyttöön

1)
2)

Kun haluat siirtää arviointisi
toisten käytettäväksi, sinun
pitää ensin Tallettaa arviointi
eräajotiedostoon  (1).

Kun olet antanut näin
syntyneen tiedoston toiselle,
hän voi Tuoda
eräajotiedostosta (2)
suunnitelman Tarva-
ohjelmaansa.
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Siirtyminen toiseen suunnitelmaan

1)

Riippumatta näkymästä, voit koska tahansa siirtyä uuteen tai aiemmin
tallentamaasi arvioon (1). Ne vaihtoehdot, jotka eivät ole valittavissa, näkyvät
himmennettyinä. Himmennys voi johtua esimerkiksi siitä, että tietoja ei ole
tallennettu.

Jos yrität luoda uuden arvioinnin tallentamatta aiempia, Tarva varoittaa siitä (2)

2)
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Vinkkejä
1.Rataosat taulukkona -näkymän Onnettomuusmääräluokka (1): sitä enemmän x-
kirjaimia, mitä suurempi on onnettomuusmäärän ennuste
2. Saman näkymän sarakkeiden leveyttä voidaan muuttaa ”tarttumalla” hiirellä
sarakkeiden reunoihin ja sarakkeita voidaan siirtää tarttumalla keskelle – arvion
tallennus palauttaa lähtöarvot.
3. Jos ohjelma jumiutuu, sulje selain ja aloita alusta. Yritä saada virhe toistumaan –
ja kuvaile tällaiset tilanteet ohjelman kehittelijöille!
4. Katso Tarva LC:n kohdasta ”Apua” löytyvät uusimmat ohjeet, pohjat yms.

1)



1917.1.2014

Katso myös päivitystiedot ja vinkit:
http://www.tarva.net/site/blog

VAROITUS:
Jo tallennetut arvioinnit joudutaan ehkä
ohjelman kehitysvaiheessa välillä
poistamaan, joten tärkeät laskennat on
hyvä tallentaa tiedostoon jatkokäyttöä
varten (katso sivu 16)!

1)


