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Tavaramerkit
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1 Sisältö

Käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas toimii TerraPipe sovelluksen käsikirjana. 

Tämä käyttöopas koostuu kolmesta pääosasta:

I: Käyttöönotto

• Käyttöönotto - sisältää yleistä tietoa TerraPipesta sekä sen asennuksesta ja käynnistämisestä.

II: Ohjelman toimintavalikot lyhyesti

• Asetukset - sovellukseen liittyvät käyttäjäasetukset ja aputyövälineet.
• Suunnittelutyökalut - käskyt putkiverkoston kolmiulotteiseen suunnitteluun.
• Esitykset  - käskyt karttaesitysten ja leikkausten laatimiseen 3D-putkisuunnitelmasta.
• Raportit - käskyt määräkaskentaan, suunitelmaelementtien listaamiseen sekä kaivokorttien 

piirtämiseen.

III: Lisäasetukset

• Asetushakemistot
• Ympäristömuuttujat

Oppaan käyttö työskentelyn aikana
Tämä käyttöopas toimitetaan sovelluksen mukana Acrobat Reader-ohjelman PDF-muotoisena 
tiedostona. Käyttäjä voi tulostaa käsikirjan kirjoittimelle tai katsella sitä työskentelyn aikana 
opastusteksteinä. Pdf-tiedoton käyttö tarjoaa seuraavat edut painettuun ohjekirjaan verrattuna:

• Haluttua aihetta käsittelevän kappaleen voi etsiä hakusanan avulla.
• Aiheesta toiseen voi siirtyä hyperlinkkien avulla.

Käyttöoppaan termit

Käyttöoppaassa käytetään seuraavia termejä ja merkintätapoja:

• Seuraavia kuvakkeita käytetään kertomaan kappaleen merkitys:

• CAD-järjestelmästä käytetään nimitystä MicroStation, kun ei tarvitse tehdä eroa 
MicroStation SE:n, MicroStation J:n, MicroStation V8:n, MicroStation PowerDraft 7.xx - 
V8:n ja MicroStation GeoOutlook 7.xx::n välillä.

MicroStationin käyttö

Tämä käsikirja ja TerraPipen käyttö edellyttää, että käyttäjä hallitsee MicroStationin 
perustoiminnot, kuten perus-piirtotyökalut, tulostamisen ja näkymien käsittelyn. MicroStationin 
ongelmatilanteisiin löytyy apua MicroStationin omasta käsikirjasta. Apua voi kysyä myös 
Bentley Finland Oy:stä.

Merkki: Merkin selite
Huomautus

Vinkki
Toimintaohje
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2 TerraPipen käyttötarkoitus

Yleistä
TerraPipe on tarkoitettu vesi- ja viemäriverkkojen kolmiuloitteeseen suunnitteluun MicroStation 
Bentley PowerDraft-ympäristössä. TerraPipen päätoimintoja ovat:

• Putkiverkon mittaustietojen siirto ja ja käsittely maastollentimien ja suunnittelujärjestelmän 
välillä

• Vuorovaikutteinen putkiverkoston suunnittelu 3D-malliksi
• Karttaesitysten teko verkostomallista
• Poikkileikkausesitysten teko verkostomallista
• Määräluetteloiden ja koordinaattilistojen tulostus mallin avulla
• Suunnittelutietokannan ylläpito

Suunnitelmatieto voidaan talentaa ja ylläpitää seuraavilla tavoilla:

• MicroStationin dgn-kuvatiedoton elementteinä (grafiikkana), 
• TerraPipe binäärimuotoisena tiedostona
• kohdetietona TerraPipeNetin relaatiotietokannassa. 

Dgn-tiedoston verkostoelementeissä on MS-attribuuttilinkki, jonka avulla TerraPpipe tunnistaa 
elementit verkoston osina. 

Johtoelementtien tallennus TerraPipe-binääritiedostona luo oman pdb-tyyppisen tiedoston. 
TerraPipen binääritietosto voidaan lukea MicroStation kuvatiedostoon vain TerraPipella. 
Hakukriteereinä voidaan käyttää aluerajausta (fence) tai projektitunnusta.

TerraPipeNet on erikseen hankittava täysin relaatiotietokantapohjainen sovellus. Kaikkien 
verkoston osien sijainti-, topologia- , materiaali ja muut attribuuttitiedot sekä kaikki tapahtumat 
tallennetaan erilliseen tietokantaan. Tietokannassa olevaa johtotietoa voidaan katsoa karttoina, 
päivittää tietoa tai tehdä raportteja TerraPipeNet MicroStation sovelluksella tai Internet-
selaimella. 

TerraPipessa suunnittelun apuna käytetään maastomallia. Maastomallien käsittely ja käyttö 
edellyttää, että työasemaan on asennettu TerraModeler tai TerraModeler Field. Tarvittaessa 
TerraPipe lataa TerraModelerin automaattisesti.
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Muut Terrasolid-sovellukset
TerraPipe kuuluu Terrasolidin tuottamaan sovellusperheeseen, jonka kaikki sovellukset toimivat 
saumattomasti MicroStationin CAD-ympäristössä. Muita yhdessä TerraPipen kanssa käytettyjä 
yhdyskuntateknisen suunnittelun sovelluksia ovat tärkeysjärjestyksessä TerraModeler, 
TerraStreet, TerraSurvey ja TerraBore.

TerraModeler luo kolmioituja pintamalleja esim. maanpinnasta maalajikerroksista tai 
suunnitelmapinnoista. Pintamallin voi luoda mittauselementtien, graafisten elementtien tai XYZ 
tekstitiedostojen pohjalta. Sovellus osaa käsitellä samanaikaisesti 12 eri pintamallia samassa 
kuvatiedostossa.

TerraStreet on katusuunnittelusovellus, jonka avulla suunnitellaan tien, kadun tai muun 
käytävän vaaka- ja pystygeometria. Lopputuloksena saadaan kolmeulotteinen suunnitelmamalli. 
Mallista voidaan tulostaa automaattisesti linjojen sijainti tiedot maastomerkintää varten ja 
massatiedot.

TerraSurvey lukee mittaustietoja, joiden pohjalta se synnyttää kolmiulotteisen kartan. Ohjelma 
tunnistaa luettavan tiedostomuodon automaattisesti.

TerraBore käsittelee maaperän kairaustietoja. Se lukee tiedot valmiina tekstitiedostoina 
esimerkiksi maastotallentimelta tai käyttäjä syöttää tiedot kairauspöytäkirjasta käsin. Kunkin 
kairauspisteen tietoja voi muokata näytöllä kairausdiagrammiesityksen avulla. TerraModeler 
tunnistaa automaattisesti TerraBoressa luokitellut maalajikerrokset ja muodostaa niistä oman 
pintamallin.

Kaikki Terrasolid-sovellukset toimivat MicroStation SE,/J /V8 -ympäristössä.

TerraPipen ohella Bentley PowerDraft V8:ssa toimivat TerraModeler Field ja TerraSurvey Field. 
Ne ovat täysien versioiden ns. kevyt-versiota.

Tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Windows 98/ NT/ 2000 ja XP.
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3 Asentaminen

Laitevaatimukset
TerraPipe edellyttää vähintään seuraavaa laitteistoa:

• Pentium tai nopeampi prosessori
• hiiri
• 1024*768 resoluution näyttö, mielellään kaksi graafista näyttöä
• 512 MB RAM

TerraPipen asentaminen vaatii noin 1 MB vapaata kovalevytilaa.

Asennus
Pääsääntöisesti käyttäjä lataa ja asentaa TerraPipen Terrasolid Oy:n kotisivuilta, jonka osoite on 
www.terrasolid.fi. Vain erikseen sovittaessa Terrasolid voi toimittaa asennus-CD-levykkeen.

Kotisivuilta Terrasolid-sovellukset ladataan Lataa-valikosta (Downloads). Latauksen yhteydessä 
on huomattava valita painonapista kieleksi “Suomi” sekä se MicroStation versio, joka  on 
käytössä.

Latausohjelma lähettää zip-muotoisen tiedoston, johon kaikki valitut ohjelmat, käsikirjat ja muu 
aineisto on tallennettu erillisinä zip-tiedostoina. Kukin komponentti on avattava ja asennettava 
erikseen esim Winzip

Asennus-CD sisältää sovelluksen, esimerkkiaineistot sekä ohjekirjan Acrobat muodossa. Kun 
asennus tehdään CD-levyltä, nämä kaikki kopioidaan tietokonenn käyttäjän antamaan 
hakemistoon.

Asennus-CD sisältää useiden sovellusten eri versioita eri laiteympäristöihin. Asennus pitää tehdä 
hakemistosta, joka vastaa tietokoneen laiteympäristöä, käyttöjärjestelmää ja koneessa olevaa 
MicroStation versiota.

Asennus zip-tiedostona
TerraPipen asennus Winzipillä:

1. Avaa zip-tiedosto klikkaamalla sen kuvaketta tai painamalla Open (Avaa) painiketta ja 
valitsemalla tiedosto. Zipatut tiedostot näkyvät ikkunassa.

2. Käynnistä Install-käsky valikosta. 
3. Install-ikkuna aukeaa. Paina OK. Winzip purkaa tiedostot tilapäiseen hakemistoon. 
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4. Asennusohjelma etsii automaattisesti MicroStationin sijainnin ja avaa sen jälkeen Terra 
Setup-ikkunan. 

Varmista, että MicroStation suljetaan ennen sovelluksen asentamista.

5. Syötä hakemisto, johon TerraPipe asennetaan. Voit käyttää oletuspolkuas C:\Terra tai 
vaihtaa tilalle joku muu hakemistopolku.

6. Tarkista, että MicroStation on löytynyt tai se on oikea. Tarvittaessa vallitse oikea versio ja 
paina Scan-painiketta tai osoita MicroStationin sijainti painamalla Browse-painiketta. 
Asennusohjelman pitää tietää mihin hakemistoon MicroStation on asennettu, jotta 
TerraPipen toimii oikeis. 

7. Paina Ok.

Asennusohjelma kopioi kaikki tarvittavat tiedostot kovalevylle ja ilmoittaa, kun asennus on 
päättynyt.

Asennus CD-levyltä
TerraPipen asennus CD:ltä:

1. Aseta Terrasolid Asennuslevyke CD-asemaan. Varmista, että MicroStation on suljettu.
2. Käynnistä SETUP.EXE asennusohjelma hakemistosta CDRom/Windows/Fin.

Asennusohjelma avaa Terra Setup ikkunan, :

3. Määritä hakemisto, johon TerraPipe asennetaan.On suositeltavaa asentaa kaikki Terra-
sovellukset samaan Terra-hakemistoon.
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4. Jos asennus-ohjelma ei ole löytänyt oikeaa MicroStationia, etsi kuten edellä on esitetty.
5. Kun tiedot on oikein, paina OK 

Tämä avaa toisen Terra Setup ikkunan:

6. Rastita TerraPipe asennettavaksi. Voit myös valita muita Terra-sovelluksia samanaikaisesti.
7. PainaOK. Ohjelma alottaa asentamisen.

Ohjelma ilmoitta, kun asennus on päättynyt..

Katso lisätietoja kappaleista  Asetushakemistot ja Ympäristömuuttujat .



Sivu 13
4 TerraPipen käynnistys

4 TerraPipen käynnistys

TerraPipen käynnistys
TerraScan on MicroStationissa toimiva MDL-sovellus. T

TerraPipen käynnistys:

1. Käynnistä MicroStation.
2. Valitse Apuohjelmat alasvetovalikosta MDL Sovellukset. MDL-ikkuna aukeaa.

3. Valitse TPIPE Mahdolliset sovellukset kategoriasta.
4. Paina Lataa tai kaksoisklikkaa TPIPEa

TAI

1. Valitse Apuohjelmat alasvetovalikosta Näppäile. Syötä käsky MDL LOAD TPIPE.

TAI 

1. Muuta MicroStationin ympäristömuuttujia siten, että TerraPipe latautuu aina automaattisesti 
kun käynnistät MicroStationin.

MicroStation etsii sovelluksia MS_MDLAPPS ympäristömuuttujan määräämistä hakemistoista. 
Jos MicroStation ei löydä TPIPE.MA tiedostoa, tarkista hakupolun määrittely valitsemalla 
Asetusmuuttujat Työympäristö-alasvetovalikosta.Oletushakupolut näkyvät valitsemalla 
luokaksi Ensisijaiset hakupolut ja sitten valitsemalla ‘Visible ADL applications’.

Helpoiten ja varmimmin tarvittavat muutokset voi tehdä sulkemalla MicroStationin ja 
asentamalla ohjelman uudelleen.
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Päävalikot
Latauksen jälkeen TerraPipen päävalikko aukeaa. Sen alla ovat alivalikot: Asetukset (TerraPipe), 
Suunnittelu, Esitykset ja Raportit. 

Käynnistys-/ sulkemisasetuklset

Valitsemalla Toiminta Käyttäjäasetuksista ja aktivoimalla sen eri toimintoja voidaan määritellä 
TerraPipen käynnistys/ sulkeminen seuraavasti:

• Luo Application valikko : Luo TerraPipe-toiminnon MicroStationin Sovelluksista 
alasvetovalikkoon

• Avaa päätyövalikko: Päätyövalikkoikkuna aukeaa
• Päätyövalikko suljetaa: TerraPipe lataustuu pois muistista

SUUNNITTELU

PÄÄVALIKKO RAPORTITESITYKSET

ASETUKSET



TerraPipen sulkeminen
TerraPipe sulkeutuu automaattisesti, kun MicroStationista poistutaan. 

TerraPipen sulkeminen:

1. Käynnistä MDL-sovellukset toiminto Apuohjelmat alasvetovalikosta.

Tämä avaa MDL ikkunan:

2. Valitse TERRAPIPE ´Ladatut sovellukset listasta.
3. Paina Vapauta paniketta.

TAI

4. Syötä käsky MDL UNLOAD TPIPE.

TAI

5. Sulje TerraPipen Päävalikot

Tämä sulkee ohjelman, jos asetusten Päätyökaluvalikko suljetaan on päällä
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Osa II: Ohjelman toiminta



5 Yleiskäskyt 

Yleiskäskyt työkalut
Yleiskäskyt työkaluilla määritellään sovelluksen käyttöön liittyvät asetukset, sisäänluetaan 
kuvatiedostoon mittalaitteelta tulevia jälkimittaustiedostoja ja hallitaan tietokantatoimintoja. 
Lisäksi on tiedot versionumerosta, käyttäjästä ja käyttöoikeudesta sekä linkkitys Acrobat 
käyttöohjeisiin

Käskyn nimi Kuvake Toiminta

tpipe.inf- asetustiedosto Muuttaa käyttäjän asetuksia

Leikkausapuikkuna Määrittää leikkausapunäkymän

Lataa putkimittaus Lataa putkimittaus tiedostoja

Hae binääritieto Hakee verkkotietoa binnärikannasta

Tallettaa verkkotiedot binnärikantaan

Hae tietokannasta Hakee verkkotietoa TerraPipeNetistä

Tallettaa verkkotiedot TerraPipeNettiin

Hae putket XLM tiedostosta Tallettaa verkkotiedot XLM-
siirtotiedostostoon

Talleta putket XLM 
tiedostostoon Hakee verkkotietoa XLM-siirtotiedostosta

Aputyövälineet Käyttää aputyövälineitä ja lisätoimintoja

Näyttää versio- ja lisenssitiedot

Opastus Avaa käyttöohjeen
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tpipe.inf- asetustiedosto
Ladattaessa TerraPipelukee edellisessä istunnossa käytetyn tpipe.inf asetustiedoston.Tiedostoon 
on tallennnettu kaikki suunnittelua- ja esityksiä ohjaavat käyttäjäasetukset. Kukin käyttäjä, yritys 
tai yhteisö voi tehdä ja tallentaa omat yhden tai useamman erilaisen asetustiedoston tarpeidensa 
mukaan.

Asetus käsky avaa käyttäjäasetusten syöttöikkunan. Tiedosto-valikon Hae...-käskyllä voidaan 
hakea tiettyyn tpipe.inf-tiedostoon talletetut asetukset. Asetuket talletetaan Tiedosto/ Talleta 
nimellä oletushakemistoon.. /Terra/tpipe.

Asetukset on ryhmitelty luokkiin, jotka näkyvät tiedosto-ikkunan vasemmassa puoliskossa. 
Uuden luokan valitseminen listatsta vaihtaa ikkunan oikeassa puoliskossa näkyviä syöttökenttiä.

Kaivojen kansiluokka

Kannen materiaaliluokka
Kannen materiaalit määrittää käytössä olevat kaivojen kansimateriaalit:

Lisää painike avaa Kansimateriaali ikkunan, johon määritellään uusi koodi ja ja kansimateriaalin 
kuvaus.
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Muuta: avaa saman ikkunan aikaisemmin määritellyn materiaalin muuttamista varten.

Tuhoa: tuhoaa listasta valityn kansimäärittelyn

Kansityyppi luokka
Kansityyppi luokka määrittää kaivon kansityypin.Lisää painike aukaisee Kansi ikkunan johon 
määritellään.

Asetus: Vaikutus:
Koodi Kohdekoodi, joka yksilöi kansimateriaalin. Sitä voidaan 

käyttää maaston merkinnässä tai tiedonsiirrossa toiseen 
suunnittelujärjestelmään.

Nimi Kannen looginen nimi

Asetus: Vaikutus:
Koodi Kohdekoodi, joka yksilöi kansimatyypin. Sitä voidaan 

käyttää maaston merkinnässä tai tiedonsiirrossa toiseen 
suunnittelujärjestelmään.

Nimi Kannen looginen nimi.
Lyhenne Nimen lyhenne
Nimi kortilla Kannen nimi kaivokortilla
3D solu 3D esityksissä käytettävä kansiymboolin nimi 

solukirjastossa
2D 3D esityksissä käytettävä kansiymboolin nimi 

solukirjastossa
Kantokyky Kannnen kantavuus
Tyyppi Kannen fyysinen tyyppi: käyttäjä ei voi määritetllä omia 

tyyppejään.
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Karttaesitys

Karttaesityksissä määritellään venttllien, palopostien, putkien, kaivojen ja muiden johtoverkon 
osien karttakuvaukissa käytettävien symbolien, värien, viivatyypien ja tekstien esitysasut. Jos 
käyttäjä haluaa käyttää omia symbolejaan, on ne talletattava TerraPipen symbolikirjastoon 
tpipe.cel.

Liitokset luokka

Päästää vettä läpi Määrittää onko vettä läpipäästävä kansityyppi.
Ritilä-, umpi- ja kitakansien ko. asetus ohjelman lukitsema. 
Muut kansityypit muutettavissa. Ei toiminnallista 
vaikutusta.

Vaatii suuntakulman Mikäli kansi epäsymmetrinen, tätä asetusta käytettäessä 
ohjelma vaatii sijoitettavalle kannelle suuntakulman.
Ritilä-, umpi- ja kitakansien ko. asetus ohjelman lukitsema. 
Muut kansityypit muutettavissa.

Asetus: Vaikutus:
Kartan mittakaava Valittavat mittakaavat: vapaa, 1:200, 1:500, 1:1000 ja 

1:2000. Valitulle mittakaavalle voidaan määrittää oma 
esitystapa.

Paloposti Palopostin solun nimi ja koko kartalla.
Vesiposti Vesipostin solun nimi ja koko kartalla.
Venttiili Sulkuventtiilin solun nimi ja koko kartalla.
Sulkuventtiili Palopostin solun nimi ja koko kartalla.
Läpivirtausventtiiili Läpivirtausventtiiilin solun nimi ja koko kartalla
Avoin venttiili Avoin venttiilin solun nimi ja koko kartalla.
Värin menetelmä Valitaan solun kirjastoväri tai käyttäjän määrittämä.
Liitosten taso Putken taso: kuvataso Karttaesitys/ Putket mukaan 

Oma: käyttäjän tasomäärityksen mukaan
Paikka kartalla Putken karttaviivalla: liitos putken reunassa

Putkella: liitos putken keskellä.

Asetus: Vaikutus:
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Putket luokka
Putket luokka määrittää eri putkityyppien ominaisuudet, piirtotyylit sekä niihin liittyvät tekstit.

Lisää painike aukaisee Karttaputken ulkoasu-ikkunan.

Karttaesityksen asetuksissa määritellään eri piirtomittakaavoille omat asetukset. Valittavana ovat 
mittakaavat 1:100, 1:500, 1:1 000 ja 1:2 000 ja vapaa. Mikäli käyttäjä valitsee vapaan 
mittakaavan, se voi olla mikä tahansa mittakaava.

Asetus: Vaikutus lukittuna:
Tyyppi Asetukset koske valittua putken verkostotyypiä 
Rakennettu Valitaan uusi tai rakennettu.
Paine Valitaan vietto tai paine.
Tarkkuus Tarkkuus tiedon luotitavan mukaan
Kaivot Kuvatason, attribuuttiasetusten ja symbolin määritys
Putket Kuvatason ja attribuuttiasetusten määritys
Tekstit Määrittää tekstien tason ja värin.
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Tekstien ulkoasu

Sijainti Valinnat:
Kaivon viereen: aktivoidut tekstit piirtyvät kaivon viereen ilman 
viiteviivaa.
Viite vasemmalle (Viite oikealle): tekstit piirtyvät viiteviivan avulla 
kohteen vasemmalle tai oikealle puolelle valitun asetuksen mukaan.
Laatikkoon: tekstien ympärille piirtyy suorakaide

Viiteviiva Määrittää viiteviivan pituuden.
Kannen Z Esittää kannen korkeuden.
Vesijuoksu Esittää vesijuoksun tulo- ja lähtökorkeudet.
Koordinaatit Esittää kannen XY-koordinaatit.
Sijainti Putkitekstien sijainti putken karttaviivan ylä- tai alapuolelle tai päälle.
Tyyppi Putkityypin etu- ja jälkiliite
Halkaisija Putken halkaisijan etu- ja jälkiliite
Materiaali Putken materiaalin.etu- ja jälkiliite
Tuote Putken tuottemerkin etu- ja jälkiliite
Pituus Putken pituuden etu- ja jälkiliite
Kaltevuus Putken kaltevuuden etu- ja jälkiliite
Vuosi Putken rakennusvuoden etu- ja jälkiliite.

Asetus: Vaikutus:
Kartan mittakaava Määrittää kartan mittakaavan.
Viiteviivat Määrittää viiteviivan viivapaksuuden.
Tekstit Määrittää tekstien viivapaksuuden.
Värjää Mikäli halutaan poiketa käyttäjäasetusten tekstiväreistä, ne 

voidaan muuttaa karttaesitystä varten valitsemalla Omilla 
asetuksilla. 

Kirjasin Määrittää kirjasimen fontin.
Koko Määrittää kirjasimen koon..
Vesijuoksu Määritää vesijuoksu-tekstin sijainnin.

Asetus: Vaikutus lukittuna:
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Viiteviivat 

Viiteviivat asetus määrittelee viiteviivojen esitystavan karttaesityksissä.

Asetus: Vaikutus:
Kun solmuväli< Jos solmuväli (esim. kaivoväli) annettua arvoa pienempi 

kartalla, halkaisijaa eikä materiaalia piirretä.
Viiteviivan pituus Viiteviivan pituus kartalla milleinä
Kaltevuus Putken kaltevuuden esitystarkkuus
Pituus Putken pituuden tarkkuus, yksikkö metri
Putken vesijuoksu ilman 
kaivoa

Mikäli kaivoja ei piirretä voidaan kuitenkin vesijuoksun 
korkeus pirtää joko viiteviivalla tai ilman.
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Leikausesitysluokka

Putket luokka
Putket luokka määrää eri putkityyppien elementtien ulkoasun pituusleikkauksissa. Valitse Lisää 
tai valitse ensin johtotyyppi listalta ja sitten paina Muuta. Leikkausputken ulkoasu ikkuna aukeaa 
attribuuttimäärittelyä varten. 

.

Putkitekstit
Putkitekstit luokka määrää leikkausesityksissä putkien tekstityylit.

Asetus: Vaikutus lukittaessa:
Tyyppi Putken verkostotyypi, jota asetukset koskevat.
Rakennettu Vaihtoehtoina uusi tai rakennettu.
Paine Vaihtoehtoina vietto- tai paineputki.
Tarkkuus Vaihtoehtoina suunniteletu, digitoitu tai konvertoitu.
Taso MicroStation taso, jolle putket ja kaivot piirrettään.
Kaivot Määrittää kaivojen värin, viivatyylin ja viivavahvuuden.
Putket Määrittää putkien värin, viivatyylin ja viivavahvuuden.
Safeerauksen taso Määrittää safeerauksen täytön tai kuviotäytön tason.
2:lla viivalla putken 
minimihalkaisija

Ohjelma piirtää putken kahdella viivalla, jos sen halkaisija 
on paperilla yhtä suuri tai suurempi, kuin annettu arvo.
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Safeerausluokka
Safeerausluokassa määritetään safeerauksen esitystapa.

Asetus: Vaikutus:
Värjää Tyypin asetuksilla: ohjelma piirtää oletusväreillä. 

Omilla asetuksilla käyttäjä voi itse määrittää värit.
Kirjasin Määrittää putkitekstien fontin.
Korkeus Määrittää fontin korkeuden.
Leveys Määrittää fontin leveyden.
Viiteviivat Väärittää viiteviivojen ja -tekstien viivatyylit.
Taso/Väri/Vahvuus Määrittää paalulukemien tason värin ja viivapaksuuden.
Kirjasin Määrittää paalulukemien fontin.
Tekstien korkeus/.Leveys/
Etäisyys

Määrittää paalulukemien tekstin korkeuden ja leveyden sekä 
etäisyyden kuvannon reunasta alaspäin.

Vahvuus Määrittää tekstin vahvuuden.

Asetus: Vaikutus:
Tapa Valitaan Väritäyttö, kuviointi (ristiviivoitus) tai 

assosiatiivinen kuviointi (ristiviivoitus). 
Väri Safeerauksen väri.
Kuviotiheys Mikäli valittu kuviointitapa, syötetään kuvioinnin tiheys.
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Mittausten lukuluokka

Mittausten lukuluokka on tarkoitettu tekstimuotoisten johtotietojen lukuun dgn-tiedostoksi. 
Asetukset toimivat Lataa putkimittaus-toiminnon yhteydessä. Tiedostomuodon määrittelyn 
ohella on myös määriteltävä mittauksessa käytetyt kohdekoodit kohdassa Asetukset/Mittausten 
luku/ Koodit asetuksen avulla

ASCII johtomittaus luokka
ASCII johtomittaus luokassa määritellään vesijohtojen ASCII-muotoisten mittaustietojen 
sisäänlukumuodon. Mittaustiedoston tietuekentät voivat olla vakiomittaisia tai erottimella 
(välilyönti, tabulaattori, pilkku tai puolipiste) toisistaan eroteltuja. Esimerkiksi tiedostomuoto voi 
olla seuraava:

1 543 30.000 3 17525.22 48150.39 2.578
2 543 30.000 3 17539.88 48149.30 2.971 2.900
3 543 30.000 3 17574.64 48146.63 3.176

Määrittelyä varten mittaustiedosto kannataa ensin lukea Tiedosto/ Hae esimerkki.. toiminnolla 
Tiedosmuoto-ikkunaan. Tämän jälkeen tarkistetaan, että Erotin ja Halkasijan mittayksikkö 
vastaavat käytettyjä merkintöjä. Kun tietueet erottuvat toisitaan sarakkeina alla olevan kuvan 
mukaisesti, valitaan kullekin tietuesarakkeelle sen merkitys. Ennen määrittelyn tallennusta 
määrittely on syytä testata painamalla Testaa tunnistusta painiketta. Määrittely on tarkistettava, 
jos ohjelma ilmoittaa, ettei muotoa tunnisteta. Jos esimerkkitiedoston muoto vastaa määrittelyä, 
on muoto nimettävä antamalla Muodolle nimi. OK painallus tallettaa asetuksen.

ASCII kansimittaus luokka
ASCII kansimittaus luokassa käyttäjä voi määritellä viemärikaivojen kansien ASCII-
muotoisten mittaustietojen sisäänlukumuodon. Mittaustiedoston tietuekentät voivat olla 
vakiomittaisia tai erottimella (välilyönti, tabulaattori, pilkku tai puolipiste) toisistaan eroteltuja. 
Määrittely on täysin idettinen ASCII johtomittaus luokan määrittelyn kanssa.

Seuraava esimerkkitiedosto on luettu Tiedosto/ Hae esimerkki.. toiminnolla alla olevaan 
tiedostomuodon määrittelyikkunaan.

1 500 60.000 0 3 17525.22 48050.39 2.578
2 500 60.000 0 3 17525.90 48054.22 2.496
3 502 0.000 0 3 17539.88 48048.80 2.971
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Määrittelyn avulla voidaan lukea myös rumpujen (ja puolirumpujen) alku- ja loppupisteet. Alla 
olevassa esimerkissä tietue ‘10’ on puolirummun alkupite ja tietue ‘9’ puoirummun suunnan 
määrittelevä piste. Seuraavilla riveillä rummun alku pite on ‘11’ ja loppu piste ‘12’. 
Tiedostomäärittelyssä liitospisteet määritellään ‘Liittymäksi’

Määrittelyn avulla voidaan lukea myös rumpujen (ja puolirumpujen) alku- ja loppupisteet. Alla 
olevassa esimerkissä tietue ‘10’ on puolirummun alkupite ja tietue ‘9’ puoirummun suunnan 
määrittelevä piste. Seuraavilla riveillä rummun alku pite on ‘11’ ja loppu piste ‘12’. 
Tiedostomäärittelyssä liitospisteet määritellään ‘Liittymäksi’

10 503 60.000 9 3 17586.01 48059.52 3.450 PUOLIRUMPU
11 503 80.000 12 3 17580.01 48073.52 3.000 RUMPU
12 503 80.000 12 3 17590.01 48075.52 3.500 RUMPU

ASCII pohjamittaus luokka
ASCII pohjamittaus luokassa käyttäjä voi määritellä viemärikaivojen ASCII-muotoisten 
mittaustietojen sisäänlukumuodon. Mitattuja tietoja voi olla kaivon halkaisija, materiaali, pohjan 
syvyys sekä tulo- ja lähtöputkien syvyys kaivon kannesta. Mittaustiedoston tietuekentät voivat 
olla vakiomittaisia tai erottimella (välilyönti, tabulaattori, pilkku tai puolipiste) toisistaan 
eroteltuja. Määrittelyn toiminnot ovat kuten ASCII johtomittaus luokan määrittelyt.

Seuraava esimerkkitiedosto on luettu Tiedosto/ Hae esimerkki.. toiminnolla alla olevaan 
tiedostomuodon määrittelyikkunaan.

1 511 100 1 0.000 1.24
1 521 20 1 2 1.24
1 521 30 1 3 1.25
2 510 80 1 0.000 1.55
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Geodimetertiedostot luokka
Geodometer tiedostot luokassa määritetään koodit (labelit), joita käytetään luettaessa Trimblen 
(Geodimeter) täkymetrillä kartoitettuaja johtolinjoja.

Geodimeter Label: Vaikutus:
Päiväys Määrittää päiväysen labelin
Koodi Määrittää kohdekoodin labelin
Pistenumero Määrittää numeron labelin
N-koordinaatti Määrittää N-koordinaatin labelin
E-koordinaatti Määrittää E-koordinaatin labelin
Z-koordinaatti Määrittää Z-koordinaatin labelin
Halkaisija Määrittää halkaisijan labelin, (putki tai kaivo)
Liittymä Määrittää liittymän labelin
Materiaali Määrittää materiaalin labelin, (putki, kaivo, kansi)
Syvyys Määrittää kaivon syvyyden labelin
A-mitta Määrittää A-mitan labelin
B-mitta Määrittää B-mitan labelin
Koneasema Määrittää koneaseman labelin
Kansimittaus Valittu label ohjelmalle merkkinä, että alkaa uusi 

mittaustietue
Pohjamittaus Valittu label ohjelmalle merkkinä, että alkaa uusi 

mittaustietue
Johtomittaus Valittu label ohjelmalle merkkinä, että alkaa uusi 

mittaustietue
Pisteen viimeinen tieto
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Koodit-luokka
Koodit-luokka määrittelee johtolinjan eri osien kohdekoodit, joita käytetään kartoituksessa. Kun 
asetusten mukaan kartoitettu johtotieto luetaan Lataa putkimittaus-käskyllä, TerraPipe osaa 
piirtää ja yhdistää kohteet toisiinsa oikein kolmiulotteisena johtomallina. 

Asetus: Vaikutus:
Umpikansi Umpikannen koodi
Ritiläkansi Ritiläkannen koodi
Kitakansi Kitakannen koodi
Rumpu Rummun koodi
Venttiili Venttiilin koodi
Paloposti Palopostin koodi
Vesiposti Vesipostin koodi
Liitoksen taitepiste Mikäli lukittuna, ohjelma tekee taitepisteen liitoksen 

kohdalle.
Putkiliitosten koodit:
Vietto/ pohja Viettoputken kaivon tai solmupisteen putken pohjan 

korkeus 
Vietto/ parillinen Toiseen kaivoon yhdistyvän viettoputken lähtökorkeus 
Vietto/ pariton Viettoputken lähtökorkeus, kun putken toista päätä ei 

tunneta
Paine/ parillinen Vastaavt määrittelyt kuin viettoputkilla
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Leica tiedostot luokka
Leica tiedostot luokka

Asetus: Vaikutus:
Päiväys Määrittää päiväyksen labelin.
Koodi Määrittää koodin labelin.
Numero Määrittää numeron labelin.
N koordinaatti Määrittää N-koordinaatin labelin.
E koordinaatti Määrittää E-koordinaatin labelin.
Z koordinaatti Määrittää N-koordinaatin labelin.
Halkaisija Määrittää halkaisijan labelin.
Liittymä Määrittää liittymän labelin.
Materiaali Määrittää materiaalin labelin.
Syvyys Määrittää syvyyden labelin.
A-mitta Määrittää A-mitan labelin.
B-mitta Määrittää B-mitan labelin.
Koneasema Määrittää koneaseman labelin.
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Pituusleikkaus luokat

Asteikko luokka
Asteikko luokka

Linjan elementti luokka
Linjan elementti luokka

Asetus: Vaikutus:
Raamit Määrittää raamien piirtosäännöt.
Asteikko Määrittää asteikon piirtosäännöt.
Lukemat Määrittää kumalle puolelle raameja lukemat piirretään. 

voidaan piirtää myös molemmille puolille.
Tekstit Määrittää tekstien piirtosäännöt.
Kirjasin Määrittää kirjasimen tason ja fontin.
Koko Määrittää kirjasimen koon millimetrinä paperilla.

Asetus: Vaikutus:
Taso Määrittää tason, jolle kopio piirretään.
Väri Määrittää kopion värin.
Paino Määrittää kopion viivapaksuuden.
Tyyli Määrittää kopion viivatyylin.



Sivu 32
5 Yleiskäskyt

Muodot luokka
Muodot luokka

Pituusleikkausesityksessä käyttäjä voi tehdä omia pituusleikkausesityksiä (Lisää) tai muokata 
olemassa olevia leikkauspohjia (Muokkaa)ja lopuksi tallentaa ne. Asetukset vaikuttavat 
käskyihin Piirrä putkipituusleikkaus ja Projisoi putket pituusleikkaukseen (Esitykset-
paletti).

Ohjelman mukana tulee valmis oletusmuoto ‘Putken pituusleikkaus’. Kopioi se harjoittelua 
varten. Muutosten jälkeen kannattaa kokeilla pituusleikkauksen piirtoa, jotta voi havaita miten 
asetukset vaikuttavat ulkoasuun. Uutta muotoa tehtäessä kannattaa hyödyntää vanhaa muotoa, 
ettei tarvitse tehdä kaikkea alusta alkaen.

Esitysten teossa nimetään ensin pituusleikkaus. Lisää painike avaa Alarivi-ikkunan, jonka avulla 
voidaan lisätä leikkausesityksen alarivin otsikkoita. Otsikoita vastaavat tekstit ja arvot piirtyvät 
leikkaukseen määrittelyn mukaisessa järjestyksessä.
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Lisää muotokuvan käskyn toiminta:

1. Paina Lisää-painiketta

Ohjelma avaa Pituusleikkausmuoto ikkunan.

2. Paina Lisää-painiketta.

Ohjelma avaa Alarivi ikkunan. Valmiita muotoja pääsee editoimaan painamalla MUUTA-
painiketta. Tuhoa-painikkeella voi tuhota muodon. Kopio-painiketta painamalla kopioidaan 
valittu muoto. 

3. Kirjoita uuden muodom nimi.
4. Paina Lisää-painiketta, jotta voit syöttää muodon märitykset.

Ohjelma avaa Alarivi ikkunan.

5. Syötä ikkunan tiedot ja paina OK.

Asetus: Vaikutus:
Otsikko 1 Määrittää 1. otsikon sisällön. Sijaitsee leikkaustaulukon 

vasemmassa reunassa. 1. ja 2. otsikko sijaitsevat allekkain 
tai vierekkäin.

Otsikko 2 Määrittää 2. otsikon sisällön, esim. lisättakenne tai nimi 
toisella kielellä

Otsikot Otsikot päällekäin tai vierekkäin
Korkeus Otsikon riviväli
Tietosisältö: Pituusleikkauksen otsikkorivin tieto
Paalutus Pituusleikauksen paalumitat.
Pintamallin korkeus TerraModelerin pintamallin korkeudet. Valittava pinta, 

jonka korkeudet esitetään.
Putken korkeus Putken lähtö- ja tulokorkeuden valitun johtotyypin mukaan
Putken paalutus, pituus, 
kaltevuus

Putken pituus ja kaltevuus sekä kaivon paalulukema, jos 
linja on paalutettu valitun johtotyypin ja tarkkuuden 
mukaan.

Putken paalutus Kaivon paalulukema, jos linja paalutettu
Putken kaltevuus Putken kaltevuus kaivovälillä johtotyypin ja tarkkuuden 

mukaan. 
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Soluluokka
Soluluokka määrittelee pituusleikkauseesityksen teksti- ja viiva-attribuutit.

Putken pituus Putken pituus kaivovälillä johtotyypin ja tarkkuuden 
mukaan.

Putken halkaisija Putken tyyppi, halkaisija, materiaali ja tuotetunnus 
kaivoväleittäin ja johtotyypin mukaan.

Kaivojen numerot Kaivon numero, kannen ja pohjan z, kaivon korkeus ja 
halkaisija

Putken korot Putkien alku- ja loppupisteiden korkeus.
Asennussyvyys Putken laen ja valitun pintamallin etäisyys.
Asennussyvyys kaivosta Putkien tulo- ja lähtöpisteiden etäisyys kaivon kannesta 

johtotyypin mukaan.
Muu tieto Varattu ohjelman lisäyksiä varten
Vapaa Käyttäjän lisäyksiä MicroStation-komennoilla.
Pystyviivat alarivin 
reunoihin

Mikäli lukittuna, piiretän pystyviivat alarivin reunoihin.

Vaakaviiva alarivin 
ylälaitaan

Mikäli lukittuna, piiretään vaakaviiva alarivin yläreunaan.

Attribuuttiasetukset Määrittää pysty- ja vaakaviivojen värin ja viivan tyylin.

Asetus: Vaikutus:
Taso Pituusleikkauksen MicroStation kuvataso
Otsikkoteksti Pääotsikon tekstin väri ja vahvuus
Kirjasin Pääotsikon taso ja fontti
Koko Pääotsikon koko millimetreinä paperilla
Alarivin otsikot
Puoli Määrää kummalle puolelle asteikkoa otsikot piirretään.
Koko leveys Otsikiden vaakaviivojen pituus asteikon reunasta.

Asetus: Vaikutus:
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Tiedot
Tiedot-luokka määrittää otsikoita vastaavien tekstien ja muiden arvojen esitystavan.

Toinen sarake Vaikuttaa Muodot luokassa olevan Otsikko 2:n sijaintiin 
vaaka ja sivusuunnassa,riippuen Otsiko-asetuksen 
Allekkain/Vierekkäin valinnasta.

Teksti Otsikkotekstin väri ja viivavahvuus
Kirjasin Kirjasinfontti
Koko Tekstin koko millimetreinä paperilla.
Sijoitus Jos lukko päällä, piirretään viiva otsikon alapuolelle.

Asetus: Vaikutus:
Teksti Tekstin väri ja viivavahvuus
Askel Vaakaasteikon paalulukemien askelvälin
Kirjasin Paalulukemien fontti
Koko Tekstin koko millimetreinä paperilla
Kirjasin Alaotsakkeiden muitten tietojen fontti, esim. maanpinta
Koko Tekstikoko
Kaivanto Piirtoväri
Putkikorot Piirtoväri
Maanpinnan korot Piirtoväri
Pystytaite Piirtoväri
Vaakataite Piirtoväri
Putkipituus Piirtoväri
Numeroita Määrittää montako numeroa tulee ennen desimaalipistettä
Desimaaleja Korkeudenesitystarkuus

Asetus: Vaikutus:
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Tiedostomuodot luokka

Kaivotiedostot, Liitostiedostot, putkitiedostot.

Vapaus määritellä omia tiedostomuotoja avaa mahdollisuuden lukea ja tulostaa erilaisia 
tekstipohjaisia tiedostomuotoja. Perusvaatimuksena käyttäjän tiedostomuodoille on, että yhden 
pisteen tiedot pitää olla yhdellä rivillä kenttiin jaoteltuna.

Tiedoston tulkinta voi perustua joko erottimella jaoteltuihin kenttiin tai vakiomittaisiin kenttiin. 
Erottimella jaoteltujen kenttien välissä on aina sama merkki - useinmiten pilkku, välilyönti tai 
tabulaattori.

Vakiomittaisiin kenttiin perustuvassa tiedossa jokaisella kentällä on määrätyt sarakkeet, joten 
kentät löytyvät vakiomittaisesta kohdasta. 

Stella tiedostot.

Stella tiedostot noudattavat hieman erilaista logikkaa. Niiden ohjeistus on kokonaisuudessan 
selvitetty Stella tiedostomuotojen yhteydessä.

Kaivotiedostot

Uuden tiedostomuodon määrittely:

1. Käynnistä Asetus työkalu.

Tämä avaa Asetus ikkunan.

2. Avaa Tiedostomuodot kansio.
3. Valitse Kaivotiedostot luokka listasta.
4. Paina Lisää painiketta.

Tämä avaa Tiedostomuoto ikkunan.

5. Valitse Kentät kohdasta määrittelytavaksi joko Eroteltuja tai Vakiomittaisia.
6. (Valinnainen) Käynnistä Hae Esimerkki toiminto Tiedosto alasvetovalikosta ja valitse

esimerkkitiedosto.

7. Syötä haluamasi asetukset.
8. (Valinnainen) Varmista määrittelyn toimivuus painamalla Testaa tunnistusta painiketta.
9. Paina OK.
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Liitostiedostot

Uuden tiedostomuodon määrittely:

1. Käynnistä Asetus työkalu.

Tämä avaa Asetus ikkunan.

2. Avaa Tiedostomuodot kansio.
3. Valitse Putkitiedostot luokka listasta.
4. Paina Lisää painiketta.

Tämä avaa Tiedostomuoto ikkunan.

5. Valitse Kentät kohdasta määrittelytavaksi joko Eroteltuja tai Vakiomittaisia.
6. (Valinnainen) Käynnistä Hae Esimerkki toiminto Tiedosto alasvetovalikosta ja valitse

esimerkkitiedosto.

7. Syötä haluamasi asetukset.
8. (Valinnainen) Varmista määrittelyn toimivuus painamalla Testaa tunnistusta painiketta.
9. Paina OK.
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Putkitiedostot

Uuden tiedostomuodon määrittely:

1. Käynnistä Asetus työkalu.

Tämä avaa Asetus ikkunan.

2. Avaa Tiedostomuodot kansio.
3. Valitse Kaivotiedostot luokka listasta.
4. Paina Lisää painiketta.

Tämä avaa Tiedostomuoto ikkunan.

5. Valitse Kentät kohdasta määrittelytavaksi joko Eroteltuja tai Vakiomittaisia.
6. (Valinnainen) Käynnistä Hae Esimerkki toiminto Tiedosto alasvetovalikosta ja valitse

esimerkkitiedosto.

7. Syötä haluamasi asetukset.
8. (Valinnainen) Varmista määrittelyn toimivuus painamalla Testaa tunnistusta painiketta.
9. Paina OK.
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Stella 
Stella tiedostomuodon avulla määritellään vastaavuudet Stella koodien ja Tpipe elementtien 
välillä. Tämän määrittelyn avulla Tuo Stella-käsky lukee Stella elementtien ominaisuustiedot ja 
muuttaa ne TerraPipe johtoelementeiksi. 

Asetustiedosto näyttää käytetössä olevan MGE-parametritiedoston sijainnin. Tiedostossa on 
määritelty mm. Stellan asetustiedostojen sijainti.

VALITSE-painike avaa tiedostonhallintaikkunan, josta valitaan Stella ohjelman *.inf-tiedosto. 
TerraPipe näyttää Stella elementin koodin perusteella elementin tyyppin. Asetustiedoston 
määrittäminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

LISÄÄ-painike avaa Stella tuonti asetukset ikkunan. Tähän ikkunaan määritellään uusi 
vastaavuus.

Kohdekoodi on Stella elementin koodi. Seuraavaksi määritetään minkälainen Tpipe elementti 
annetulle kohdekoodille tehdään.

Tyyppi valikossa on seuraavat mahdollisuudet: Ei käytössä, Kaivo, Putki, Venttiili, Kaivon 
teksti, Putken teksti ja Painenuoli. Jos on valittu Ei käytössä, Tpipe ei käsittele määritetyn 
kohdekoodin elementtiä eikä Testaus näytä sen virheilmoitusta.

Kaivo tyyppi valittuna tehdään Stella elementistä Tpipe kaivo, jolle määritettään halkaisija, 
kansityyppi ja rakennttu tila. Oletussyvyys on kaivon korkeus, jos Stella atribuuteissa ei ole 
määritetty kaivon syvyyttä.
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Putki tyyppi valittuna tehdään elementistä Tpipe putki. Oletussyvyys on putken syvyys 
maanpinnasta. Oletussyvyyttä voidaan käyttää, mikäli käytössä on Tmodelerin pintamalli.

MUUTA-painike avaa Stella tuonti asetukset ikkunan. Tämän avulla voidaan suorittaa 
korjaukset aikaisemmin tehtyyn kohdekoodin määrittelyyn.

TUHOA-painike poistaa kohdekoodilistasta valitun kohdekoodin.

TESTI-painikeella ohjelma tarkistaa kaikista referenssitiedostoista, onko kaikilla Stella 
elementeillä kohdekoodeille määritelty funktio.

VALITSE-painikkeella ohjelma valitsee (käyttää MicroStationin Elementin valintaa) kaikki 
määritetyn kohdekoodin elementit. Tämän avulla elementit erottuvat kuvatiedistosta ja tiedetään 
elementtien määrä.

Stella kaivo materiaali
Stella kaivo materiaali määrittää kaivoelementtien materiaalin.

LISÄÄ-painike avaa Stella kaivon materiaali ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Stella koodi Määrittää Stella kaivon materiaali koodin.
Materiaali Määrittää Stella kaivon materiaalin.
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Stella putkimateriaali
Stella putkimateriaali määrittää kaivoelementtien materiaalin.

Lisää-painike avaa Stella putken materiaali ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Stella koodi Määrittää Stellan putken materiaali koodin.
Materiaali Määrittää Stella putken materiaalin.
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Kaivokortit

Kaivokortit-luokkassa määritellään kaivokorttien esitystapa, kun ne pirretään Piirrä 
kaivokortit käskyllä.

Käyttäjä voi muuttaa kaivokortin tekstejä ja ulkoasua tekemällä oman kaivokorttisolun. Helpoiten 
uusi solu voidaan tehdä editoimalla olemassa olevaa vanhaa solua seuraavasti:

1. Hajota solu editointia varten Pura elementtti-käskyllä (MicroStation). 

2. Korjaa tekstit ja muu ulkoasu

3. Valitse solun elementit Valinta-työkalulla, 

4. Sijoita solun origo Määritä solun origo työkalulla

5. Talleta solu MicroStation solukirjastoon ja muuta solun nimi Kaivokorttiasetuksissa

Asetus: Vaikutus:
Taso Kuvataso, jolle kaivokortit piirretään
Allekkain Määrittää kuinka monta kaivokorttiriviä ohjelma piirtää päällekkäin. 
Järjestys Ohjelma piirtää kaivokortit vasemmalta oikealle. Käyttäjä voi valita 

ensimmäisen kortin sijainnin alkaen vasemmasta ala- tai yläreunasta.
Solu Ohjelman oletussolu: vakiomuotoinen kaivokortti

Ohjelman oletussolu (versio 2) :vaihtoehto edelliselle
Käyttäjän oma kirjastosolu: käyttäjän oma solu, jonka nimi on 
anneetu kohdassa "Solun_nimi". Solun on sijaittava asetuspolkujen 
osoittamassa solukirjastossa.

Dx Kaivokorttien keskinäisen vaakaetäisyys
Dy Kaivokorttien keskinäisen pystyetäisyys
Solun nimi Käyttäjä suunnitteleman oman kaivokorttisolun nimi solukirjastossa. 

Teksti POISTO: annettu sana korvaa “Poisto” sanan (oletus)
Teksti TULO: annettu sana korvaa “Tulo” sanan (oletus)

Raamit Kortin raamin väri, viivavahvuus ja vakiotekstien fontti
Viivat Kortin vaaka-ja pystyviivojen väri, viivavahvuus ja vakiotekstien 

koko
Tekstit Vakiotekstien väri ja viivavahvuus
Suuntaviivat Putkien suuntaviivojen väri, viivavahvuus ja muuttuvien tekstien 

fontti
Tekstit Putkien tekstien väri, viivavahvuus ja tekstin koko paperilla milleinä
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Kaivon materiaalit luokka

Kaivon materiaalit luokka

Kaivon minimisyvyys luokka

Eri johtotyypeille voidaan määritellä kaivon minimisyvyys. Ohjelma ei estä minimisyvyyksien 
käyttöä, mutta varoittaa siitä komentorivillä MicroStation-kuvaikkunan vasemmassa alareunassa.

Kaivon numerot luokka

Kaivon numerot luokka määrittelee kaivonumeroiden esityksen karttaesityksissä.

Omistajat

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että kaivon omistaja on joku muu kuin yleinen vesi- ja 
viemärilaitos. Tällöin omistajan nimi voidaan lisätä kaivon attribuuttitietoihin.

Asetus: Vaikutus:
Nimi Materiaalin nimi
Lyhene Materiaalin lyhenne
Mittaustunnus Kaivon materiaalin mittauskoodi

Asetus: Vaikutus:
Taso Määrittää kaivonumeroiden tason. Voidaan kaäyttää omaa tasoa tai 

kaivotyypille määritettyä tasoa.
Väri Määrittää kaivonumeroiden värin. Voidaan kaäyttää omaa väriä tai 

kaivotyypille määritettyä väriä.
Paksuus Määrittää kaivonumeron paksuuden.
Kirjasin Määrittää kaivonumeron fontin.
Koko Määrittää kaivonumeron tekstin koon.
Näkymä MIKÄ 
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Putken halkaisijat luokka

Käyttäjä voi määritellä eri putkimateriaaleja vastaavat käytössään olevat putken halkaisijat.

Putken kaltevuudet luokka

Putkille voi syöttää suositeltavat minimi- ja maksimikaltevuudet. Ne ovat yleensä normeissa ja 
ohjeissa suositeltuja arvoja. Jos ne ylitetään tai alitetaan, ohjelma huomauttaa, mutta sallii putken 
sijoittamisen.

Kaltevuuden rajat määrätään materiaali- ja halkaisijakohtaisesti. Kaltevuusrajoja ei tarvitse 
syöttää kaikille materiaali- ja halkaisijayhdistelmille. Ohjelma huomauttaa vain niiden 
yhdistelmien kaltevuuksia, joille on syötetty suositeltavat minimit ja maksimit.

Putkimateriaalit luokka

Käyttäjä voi syöttää listan käytössä olevista putkimateriaaleista. Tämä lista kannattaa tarkistaa ja 
syöttää ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Putkimateriaalien syötön jälkeen voi syöttää 
materiaaleihin liittyvät halkaisija- ja kaltevuustiedot.

Putkimateriaaleille pitää syöttää yksilöllinen lyhenne, joka tulostuu kartta- ja leikkausesitykseen. 
Lyhenne voi olla korkeintaan viisi merkkiä pitkä.

Asetus: Vaikutus:
Materiaali Valitaan materiaali, jolle halkaisijat määritellään.
Määritellyt 
halkaisijat

Listaus aikaisemmin määritellyistä halkaisijoista.

Lisää Määritetään uusi halkaisija (mm)

Asetus: Vaikutus:
Materiaali Putken materiaali
Halkaisija Putken halkaisija
Minimi Putken minimikaltevuus
Maksimi Putken maksimikaltevuus
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Käytettyjä materiaaleja ei saa myöhemmin tuhota listasta eikä listan järjestystä saa muuttaa, sillä 
ohjelma tallettaa suunnitelman pelkän materiaalin järjestysnumeron. Listan loppuun saa lisätä 
uusia putkimateriaaleja. Käytössä olleen materiaalin nimen tai lyhenteen voi muuttaa.

Putkityypit luokka

Jokainen suunniteltava kaivo tai putki kuuluu yhteen kahdeksasta eri verkostotyypistä.

Käyttäjä voi määrätä käytettävien kahdeksan tyypin nimet ja lyhenteet.

Asetus: Vaikutus:
Nimi Materiaalin looginen nimi.
Lyhenne Materiaalin looginen nimen lyhenne.
Mittaustunnus Maastomittauksessa tai toiseen suunnittelujärjestelmään sirtämisessä 

mittaustunnus ilmoittaa millaisesta putkimateriaalista on kyse.

Asetus: Vaikutus, jos lukittu:
Sadevesi Voidaan muuttaa tyypin nimi. Lyhenne kentään syötetään tyypin 

lyhenne. Putken pituus: vaihtoehtoisesti kaivon keskeltä tai kaivon 
seinästä.
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Neljän ensimmäisen tyypin (sadevesi, jätevesi, sekavesi ja vesijohto) nimet ovat kiinteitä. Niitä ei 
voi muuttaa. Käyttäjä voi määritellä vain kartta- ja leikkausesityksiin tulevat lyhenteet. Neljä 
viimeistä ovat vapaasti määriteltävissä.

Putkityypit kannattaa määritellä ennen työskentelyn aloittamista. Ohjelma tallettaa 
suunnitelmaelementteihin ainoastaan tyypin järjestyanumeron. Jos putkityyppien nimiä 
muutetaan myöhemmin, suunniteltujen kaivojen ja putkien tyypin nimi muuttuu samalla.

Suunnitelmaputket luokka

Suunnittelu taphtuu kolmiulotteisilla CONE-elementeillä. Eri tyyppisille kaivoille ja putkille voi 
määrätä omat tasot, värit ja viivatyylit, joita käytetään putkiston suunnitteluvaiheessa. Värien ja 
viivatyylien käyttö helpottaa eri putkityyppien erottamista iteraktiivisessa työskentelyssä.

Jätevesi Voidaan muuttaa tyypin nimi. Lyhenne kentään syötetään tyypin 
lyhenne. Putken pituus kuten edellä. 

Sekavesi Voidaan muuttaa tyypin nimi. Lyhenne kentään syötetään tyypin 
lyhenne. Putken pituus kuten edellä. 

Vesijohto Voidaan muuttaa tyypin nimi. Lyhenne kentään syötetään tyypin 
lyhenne. Putken pituus kuten eden.

Vapaa (tyypit 5 - 
8)

Voidaan muuttaa tyypin nimi. Lyhenne kentään syötetään tyypin 
lyhenne. Putken pituus kuten ede

Kaukolämmön 
putkityyppi

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluun liittyviä asetuksia (ei käytössä)

Asetus: Vaikutus:
Tyyppi Mikäli lukittuna, voidaan valita johtotyyppi, jota sääntö koskee.
Rakennettu Mikäli lukittuna, voidaan valita uusi tai rakennettu.
Paine Mikäli lukittuna, voidaan valita vietto tai paine.
Tarkkuus Mikäli lukittuna, voidaan valita suunnitelmamenetelmän tarkkuus.
Kaivot Määrittää kaivojen attribuuttiasetukset.
Putket Määrittää putkien attribuuttiasetukset.

Asetus: Vaikutus, jos lukittu:
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Tietokanta luokka

TerraPipe verkostotiedot voidaan tallentaa kuvagrafiikaksi, TerraPipe binääritiedostona tai 
TerraPipeNetin tietokantataulukoihin. TerraPipe binääritiedostona johtotiedot voidaan tallentaa 
tai lukea vain TerraPipella tai TerraPipeNetillä.

TerraPipeNet on erikseen hankittava ohjelma, joka koostuu MicroStation-pohjaisesta graafisesta 
tietokantaliittymästä sekä relatiotietokannasta. Relatiotietakanta voi yksinkertaisimmillaan olla 
MicroSoft Access tai vastaava tai monipuolisempi ja tehokkaampi tietokanta kuten Oracle, 
MicroSoft SQL tai MySQL.

Käytääjäasetukset määräävät binääritiedoston oletushakemiston ja käytetäänkö TerraPipeNettia 
yhdessä TerraPipen kanssa.

Kannet Määrittää kansien attribuuttiasetukset.
Hiekkapesä Määrittää hiekkapesän värin.

Asetus: Vaikutus:
Hakemisto Binääritiedoston oletushakemiston sijainti, ks. Talleta 

binääritiedoksi, Hae binääritieto.
Yrityksen tiedot Suunnittelu- tai kartoitustoimiston nimi. Yrityksen nimi ja lisenssi 

sarjanumero tallettuvat pdb-tiedoston otsikkotietoina, katso kohta 
"Talleta putkisuunnitelma binääritiedostoksi"

TerraPipeNet 
käyttö

Aktivoituna TerraPipenet käytössä, ks. Talleta tietokantaan, Hae 
tietokannasta. Huom älä aktivoi optiota, jos käytössäsi ei ole 
TerraPipeNetiä!

Asetus: Vaikutus:
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Toiminta luokka

Toiminta luokka ohjaa TerraPipen käynnistystä ja sulkemista.

Leikkausapuikkuna
Leikkausapuikkuna esittää valitussa näkymäsä leikkauskuvannon. Ikkuna päivittyy automattisesti 
käsiteltävän suunnitelmakohteen mukaan. Ennen asetuksen syöttöä on avattava asetuksen 
mukainen näkymäikkuna MicroStationissa.

Leikkausapuikkuna käskyn toiminta:

1. Valitse Leikkausapuikkuna käsky.

Leikkausapuikkuna avautuu. 

Asetus: Vaikutus:
Application 
valikko

Mikäli lukittuna, luo TerraPipen valintapalkin MicroStationin 
Applications alasvetovalikon alle.

Avaa päätyökalu
valikko

Mikäli lukittuna, TerrPipen päätyövalikko avautuu MicroStationin 
käymnnistyksen yhteydessä automaattisesti. Edellyttää, että sovellus 
on määritelty avautumaan automaattisesti MicroStationin 
käynnistyksen yhteydessä.

Päätyökalu 
valikko suljetaan

Mikäli lukittuna, sovellus sulkeutuu suljettaessa päätyökaluvalikko.

Syöttönumero 
sallittu

Kun toiminto on aktivoitu käyttäjä voi syöttää  "Kaivot" lomakkeessa 
kaivon korkeuden haluttuna lukemana. Jos toiminto ei ole päällä, 
kaivon korkeus määräytyy pohjan korkeutta muuttamalla. Katso 
käsky "Sijoita kaivo"
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2. Syötä ikkunan tiedot ja paina OK

Leikkausapuikkuna päivittyy automaattisesti, kun käytetään putkisuunnittelutyökaluja.

Lataa putkimittaus
“Lataa putkimittaus”-toiminta olemassa olevien vesi- ja viemäriverkkojen kartoitukseen 
tarkoitettu toiminto. Kartoituksen tuloksena saadaan kolmiulotteinen verkostomalli. Kartoitus 
sisältää seuraavat työvaiheet:

1. Kaivojen numerointi olemassa olevien johtokarttojen avulla.
2. Kaivojen kansien mittaus takymetrilla tai GPS:llä
3. Kaivon pohjan sekä tulo- ja lähtöputkien korkeuden mittaus kannen suhteen; halkaisija-, 
materiaali- ja muun mahdollisen tietoden tallennus.
4. Kartoitustietojen luku ja korjailu näkymien avulla Lataa putkimittaus-toiminnolla
5. Tietojen tallennus

Lataa putkimittaus yhdistää kaivoihin liittyvät putket kaivonumeroiden avulla. Ennen 
putkimittausten onnistunut luku edellyttää, että mittaustiedostoformaattit (ASCII; Trimble, Leica) 
ja mittausten kohdekoodit on määritelty ja ne ovat mittausetn mukaisia. 

Leikkausapuikkuna esittää valitussa näkymäsä leikkauskuvannon joka päivittyy automattisesti 
kohteesta, jota käsitellään. Ennen asetusten syöttöä avattava haluttu näkymä MicroStationissa.

Lataa putkimittaus käskyn toiminta:

1. Valitse Lataa putkimittaus käsky.

Ohjelma avaa Putkimittausikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Näkymä Määrittää näkymän, johon leikkauskuvanto muodostuu.
Suuntanuoli Näyttää leikkauskuvanossa putken kulkusuuntaa osoittavan nuolen.
Pintaan Ohjelma näyttää minietäisyyden putken pohjan ja valitun 

maastomallipinnan välillä (esim. kadun pinta)
Pintaan Ohjelma näyttää minietäisyyden putken pohjan ja valitun 

maastomallipinnan välillä (esim. kalliopinta)
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2. Valitse Tiedosto-alasvetovalikko ja valitse Hae kansimittaus... 
3. Valitse kaivon kansien mittaustiedosto tiedostorakenteesta. TerraPipe lukee kannet ja esittää 

ne Putkimittaus-ikkunassa. 

4. Valitse Näytä sijainti Kaivo-vallikosta ja osoita kuva-ikkuna. Näet mitatut kaivot 
TerraPipen asetusten mukaan.

5. Valitse Hae pohjamittaus... Tiedosto-alasvetovalikosta ja valitse mittaustiedosto.
6. TerraPipe lukee putkien liitostiedot ja yhditää kaivot toisiinsa liitosputkilla. Luetut putket 

näkyvät Putkimittausikkunan alaosassa.

7. Mittaustiedoston luku ilmoittaa mahdolliset mittausvirheet. Talleta käskyllä virheet voidaan 



Sivu 51
5 Yleiskäskyt

tallentaa tekstitiedostoksi.

8. Valitse jokin putki Putkimittaus-ikkunasta ja paina Muuta ja osoita esitysnäkymä.TerraPipe 
näyttää putken sijainnin 3D-näkymässä ja avaa Mittausputki-ikkunan mahdollista korjailua 
varten. Kaikki muutokset päivittyvät automaattisesti TerraPipen käyttäjäasetusten mukaan.

9. Kun tulokset on tarkistettu ja mahdollisesti korjattu, paina Lopetus Putkimittausikkunassa. 
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Toiminto avaa Putkimittaus-ikkunan tulosten hyväksymistä ja tallennusta varten.

Mittauksia tehtäessä on tärkeää pitää kiinni systemaattisesta kaivonumeroinnista, koska kukin 
kaivo yhdistyy muihin kaivoihin yhdellä tai useammalla putkella.

Kaivo alasvetovalikosta voidaan lisätä kaivo osoittamalla vanhaa kaivoa kuvatiedostossa tai 
osoittaa kuvatiedostoon uuden kaivon sijainti ja antaa sille ominaisuustiedot. Lisäksi toiminolla 
voidaan muuttaa valitun kaivon tietoja, näyttää sen sijainti tai tuhota kaivo.

Putki alasvetovalikosta voidaan lisätä uusi putki kahden kaivon välille. Erona 
suunnittelutyökalujen Kaivo ikkunan käyttöön on se, että uuden putken sijoittamisessa sijainti 
määritellään kaivonumeroiden avulla Mittausputki-ikkunaan. Lisäksi voidaan muuttaa putken 
tietoja tai tuhota putki.

Hae binääritieto
Hae binääritieto käskyllä haetaan putkisuunnitelma TerraPipen binääritiedostosta.

Hae binääritieto käskyn toiminta:

1. Käynnistä Hae binääritieto käsky.

Ohjelma avaa Hae suunnitelma tietokannasta ikkunan.

2. Syötä ikkunan asetukset ja paina OK.
3. Tiedonhallinta ikkuna avautuu. Valitse tiedostot ja lisää Tiedostot luetteloon painamalla 

Add.painiketta.

Mikäli valintakriteerinä aidattu alue, muista hyväksyä alue DATA-painalluksella.

4. Paina OK

Valittu suunnitelma piirtyy kuvatiedostoon.



Sivu 53
5 Yleiskäskyt

Talleta binääritiedostoksi
Talleta binääritiedostoksi käskyllä talletetaan putkisuunnitelma TerraPipen binääritiedostona.

Vie suunnitelma tietokantaan käskyn toiminta:

1. Käynnistä Vie suunnitelma tietokantaan käsky.

Ohjelma avaa Talleta suunnitelma tietokantaan ikkunan.

2. Syötä ikkunan tiedot ja paina OK.

Ohjelma aukaisee tiedostonhallintaikkunan.

3. Anna tiedoston nimi ja paina OK. 
4. Hyväksy aidan sisältö DATA-painalluksella

Asetus: Vaikutus:
Hae Voidaan hakea koko binääritiedoston sisältö tai vain aidalla sisältä.
Yhdistä 
tuplaelementit

Mikäli esiintyy samoja elementtejä ja niiden sijainti on sama, vain 
yksi elementti luetaan, mikäli lukittu.

Muuta uudet 
rakennetuiksi

Muuttaa uusien elementin ominaisuustiedon rakannetuiksi, mikäli 
lukittu.
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Ohjelma tallettaa putkielementit pdb-tiedostona.

Hae tietokannasta

Hae tietokannasta käskyllä haetaan johtotietoa TerraPipenetin tietokannasta suunnittelua varten. 
Toimiakseen käsky edellyttää, että TerraPipeNet on käytössä.

Hae elementit tietokannasta käskyn toiminta:

1. Käynnistä Hae elementit tietokannasta käsky. 
2. Valitse hakutapa.
3. Yväksy aidan sisältö painamalla DATA-painiketta tai valitse suunnitelma Suunnitelmat-

ikkunata ja kaina OK.

Asetus: Vaikutus:
Yrityksen nimi Suunnittelutoimiston tai kartoitoittajan nimi, (tallettuu 

TerraPipeNetiin)
Suunnittelija Suunnittelijan nimi/ kartoittajan nimi, (tallettuu TerraPipeNetiin)
Suunnittelunumero Suunnittelu- tai muu vastaava numero, jota tiedon toimittaja 

käyttää omassa arkistoinissaan ja joka yksilöi suunnitelman/ 
mittauksen.

Katu ja katunumero Kohteen katuosoite, jos tiedossa
Projekti Suunnittelukohteen nimi ja muu lyhyt lisätieto, (tallettuu 

TerraPipeNetiin)
Talleta Kaikki: tallettaa kaikki kuvan kohteet

Uudet: tallettaa vain ne kohteet, jotka on lisätty tai muutettu
Rakennetut: tallettaa vain ne kohteet, jotka on tyyppiä Rakennettu 

Aidan sisällä Käsky koskee vain aidan sisällä olevia elementtejä
Pvm Systeemipäivä tietokneen asetusten mukaan, (tallettuu 

TerraPipeNetiin)
Versio Binääritiedoston versionumero

Asetus: Vaikutus:
Aidan sisältä Haetaan vain aidan sisällä olevat elementit
Valitun työn elementit Avaa Suunnitelmat-ikkunan, joka näyttää TerraPipeNetin kantaan 

tallennetut suunnitelmat
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Talleta tietokantaan

Talleta tietikantaan käsky tallettaa TerraPipella luodut johtotiedot TerraPipeNetin tietokantaan. 
Toimiakseen käsky vaatii, että TpipeNet on asennettu.

Vie elementit tietokantaan käskyn toiminta:

1. Käynnistä Vie elementit tietokantaan käsky.
2. Valitse työnumero
3. Valitse elementit
4. Hyväksy valinta painamalla OK.

Nimi: Asetus: Vaikutus:
Työnumero Ilman työnumeroa Lisää kaikki TerraPipe johtoelmentit ilman 

otsakkeita tietokantaan
Lisää olemassa 
olevaan työhön

Avaa Suunnitelmat-ikkunan, joka näyttää 
TerraPipeNetin kantaan tallennetut suunnitelmat. 
Valitse työ.

Perusta uusi työ Avaa "Suunnittelu"-ikkunan.Tallettaja perustaa 
uuden työn ja valitsee kohteen osoitteen ja 
mittaajan kantaan talletettujen tietojen avulla.

Kirjoita 
tietokantaan

Vain uudet elemantit Tallettaa vain uudet elementit, jotka eivät vielä ole 
TerraPipeNetin kannassa.
Tallettaa myös elementit, jotka ovat jo kannassa, 
mutta joita on muutettu TerraPipella.
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Tietoja ohjelmasta

Tietoja ohjelmasta käsky näyttää ohjelman version, lisenssitiedot sekä ohjelman tekijän nimen. 
Painamalla LISENSSI-painiketta avautuu Lisenssitiedot ikkuna, johon käyttäjä voi manuaalisesti 
syöttää lisenssitiedot.

Tietoa ohjelmasta käskyn toiminta:

1. Paina Tietoa ohjelmasta. TerraPipe-ikkuna aukeaa.
2. Ikkunan ylälaidassa näkyy ohjelman nimi ja versionumero. Ikkunan keskiosassa on 

käyttäjän nimi ja lisenssin sarjanumero. Voimassa näyttää  lisenssin päättymispäivän. 

3. Paina Lisenssi-painiketta. Lisenssitiedot ikkuna aukeaa näyttäen lisenssin sarjanumeron, 
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loppukäyttäjän nimen, tarkistusnumeron sekä varsinaisen lisenssikoodin. 

4. Ohjelman pääversionumero muuttuu vuosittain vuoden vaihteessa. Ladattaessa ja 
asennettaessa uusia ohjelmaversioita ne toimivat 30 päivää ensiasennuksesta. Tämän 
jälkkeen ohjelma kysyy uutta lisenssiä tai päivityskoodia.

5. Kirjoittamalla oikeat lisenssitiedot OK-hyväksymismerkki syttyy. Sitä painamalla lisenssi-
tiedot tallentuvat hakemistoon. 

6. Lisenssitiedot ikkuna aukeaa ohjelman latauksen yhteydessä, jos lisenssi on koekäytössä tai 
käyttöaika on umpeutunut tai lisenssi on tarkoitettu eri versioon. Lisätietoja 
ongelmatilanteissa voi kysyä Terrasolidista.

Lisenssitiedostot talletetaan *:\TERRA\LICENSE hakemistoon. Ohjelma luo automaattisesti (tai 
päivittää olemassa olevan) TPIPE.LIC tiedoston manuaalisyötöstä. Mikäli käyttäjä saa lisenssin 
tekstitiedostona, se voidaan siirtää em. hakemistoon.

Opastus

Opastus käsky avaa Acrobat muotoisen TerraPipe käyttöoppaan. TPIPE.PDF tiedosto talletetaan 
*:\TERRA\DOCS hakemistoon

Aputyövälineet
Aputyävälineet käskyt täydentävät TerraPipen vakiotyökaluja. Näitä käskyjä ei välttämättä 
tarvitse rutiinityöskentelyssä, joten on järkevää pitää ne omana kokonaisuutena.
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Talleta kartan tekstit

Talleta kartan tekstit käsky tallettaa MicroStationin työkaluilla tehdyt karttaesityksen muutokset. 
Niillä on mahdollisuus siirtää tekstejä ja viiteviivoja sekä poistaa niitä.

Käskyn nimi Kuvake Toiminto

Talleta kartan tekstit Tallettaa kartan tekstit

Tuhoa samanlaiset elementit Tuhota sijainniltaan ja tiedoiltaan täsmälleen 
samanlaiset tuplaelementit

Korjaa putkien sidonnaisuus Korjata putkien sidonnaisuuksia

Tee haamukaivot Piirtää haamukaivot 

Etsi hiekkapesäkaivot Etsiä hiekkapesälliset kaivot

Muokata putkilinjan tasogeometriaa

Yhdistä putket Yhdistää kaksi putkea

Vaihda linjan suunta Vaihtaa linjan (murtoviiva) suuntaa

Pituusleikkaus näkymän 
suunnalle Kääntää pituusleikkauksen näkymän suuntaiseksi

Yhdistä linjat Yhdistää kaksi murtoviivaa yhdeksi elementiksi

Tee paalulukema Piirtää paalulukema asteikko

Sijoita kuva Linkittää kuva soluun

Muuta kuvan tiedot Muuttaa linkitetyn kuvan tietoja

Näytä kuva Näyttää linkitetty kuva

Kehitys Stella info Katsoa Stella järjestelmästä tuotujen elementtien 
tietoja ja muokata niitä

Kehitys tuo Stella Tuoda putkitietoja Stella suunnittelujärjestelmästä

Näytä kaltevuus Tarkastella visuaalisesti suunitelma-alueen 
putkistojen kaltevuuksia

Kehitys tuo putket Tuoda putkitietoja muista suunnittelujärjestelmistä

Kehitys vie putket Viedä tietoja muihin suunnittelujärjestelmiin
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Tämä käsky tallettaa elementtien muutokset karttaesityksen tietoihin.

Talleta kartan tekstit käskyn toiminta:

1. Käynnistä Talleta kartan tekstit käsky.

Ohjelma tallettaa kartan tekstit.

Tuhoa samanlaiset elementit

Tuhoa samanlaiset elementit käsky tuhoaa päällekkäiset, atribuuttutiedoiltaan täsmälleen 
identtiset elementit. Käsky kohdistuu kaikkiin kuvatiedoston suunnitelmaelementteihin. 
Ainoastaan tietokannassa oleviin elementteihin käsky ei vaikuta

Tuhoa samanlaiset elementit käskyn toiminta:

1. Käynnistä Tuhoa samanlaiset elementit käsky.

Ohjelma avaa varoitusikkunan.

2. Paina KYLLÄ-painiketta.

Ohjelma tuhoaa ylimääräiset elementit

Korjaa putkien sidonnaisuus

Korjaa putkien sidonnaisuus käsky.

Korjaa putken sidonnaisuus käskyn toiminta:

1. Käynnistä Korjaa putken sidonnaisuus käsky.

Tee haamukaivot

Tee haamukaivot käsky piirtää puuttuvat kaivot putkiston taitepisteisiin. TerraPipen putkisto 
muodostuu MicroStationin CONE-elementeistä. Ohjelman logiikka vaatii, että jokaisessa 
putkilinjan taitteessa on kaivo. Paineputkissa ei ole taitteissa kaivoja, mutta em. seikan takia 
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suunnitelman paineputkien taitteissa käytetään haamukaivoa jolle ei anneta atribuuttitietoja

Tee haamukaivot käskyn toiminta:

1. Käynnistä Tee haamukaivot käsky.

Ohjelma avaa varoitusikkunan.

2. Paina KYLLÄ-painiketta.

Ohjelma piirtää puuttuvat kaivot putkiston taitepisteisiin.

Huom. Haamukivo ei näy, jos “Apuelementit” (Constructions) on pois päältä “Näkymän omi-
naisuudet” asetuksissa.

Etsi hiekkapesäkaivot

Etsi hiekkapesäkaivot etsii suunnitelmasta kaikki hiekkapesäkaivot. Tämän toiminnon avulla 
voidaan yksitellen selata kaivot. Tarvittaessa tarkasteltavan kaivon pohja voidaan nostaa alimman 
putken tasolle.

Etsi hiekkapesäkaivot käskyn toiminta:

1. Käynnistä Etsi hiekkapesäkaivot käsky.

Ohjelma avaa Etsi hiekkapesäkaivot ikkunan.
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2. Voit selata kaivoja painamalla SEURAAVA-painiketta.

Tarkastele valittua kaivoa Leikkausnäkymän avulla.

3. Paina MERKKI-painiketta, kun haluat tietää mikä kaivo on valituna.

Ohjelma valaisee kaivon kannen. Mikäli monta kaivoa on aivan lähekkäin, käyttäjä näkee 
valitun kaivon.

4. Paina NOSTA-painiketta, jos haluat nostaa kaivon pohjan alimman putken juoksupinnan 
tasolle.

Ohjelma nostaa valitun kaivon pohjan.

Yhdistä kaivot

Yhdistä kaivot käskyn avulla voidaan muokata olemassa olevan putkilinjan tasogeometriaa. 
Työkalu helpottaa suuniteltavan putkilinjan linjauksen muokkaamista

Yhdistä kaivot käskyn toiminta:

1. Käynnistä Yhdistä kaivot käsky.

Ohjelma avaa Yhdistä kaivot ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Työkalut 
alasvetovalikko

Ensimmäinen palauttaa valinnan ensimmäiselle kaivolle. Poista 
merkit tuhoaa Merkitse toiminolla pirretyt merkit, koska ne ovat 
kuvatiedoston elementtejä.

Merkitse kaivot Lukittuna voit merkitä kaivot Merkitse toiminnolla. Rivi näyttää 
valittujen kaivojen lukumääräm.

Taso Määrittää tason, jolle merkki piirretään.
Väri Määrittää merkin värin.
Vahvuus Määrittää merkin viivapaksuuden.
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2. Valitse menetelmä, jonka perusteella linjaa muokataan:

Keskipiste: Ohjelma laskee uuden kaivon kahden kaivon välille ja yhdistää siihen putken 
tuhoutuneen kaivon ohi 

Ensimmäisen kaivon paikka: Ohjelma poistaa toisena osoitetun kaivon ja yhdistää putken 
sitä seuraavasta kaivosta ensimmäisenä osoitettuun kaivoon. 

Leikkauspiste: Ohjelma poistaa osoitetut kaivot ja laskee uuden kaivon putkien jatkeiden 
leikkauspisteeseen

3. Osoita 1. kaivo
4. Osoita 2. kaivo

Ohjelma avaa varoitusikkunan

5. Paina KYLLÄ-painiketta.

Ohjelma muuttaa putkilinjan valitun menetelmän perusteella.

Yhdistä putket

Yhdistä putket käsky yhdistää vierekkäiset putket yhdeksi putkeksi ja tuhoaa väliin jäävän kaivon. 

Yhdistä putket käskyn toiminta:

1. Käynnistä Yhdistä putket käsky.
2. Osoita 1. putki.
3. Osoita 2.putki.

Ohjelma avaa varoitusikkunan

4. Paina KYLLÄ-painiketta.
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Ohjelma yhdistää putket ja tuhoaa niiden välissä oleen kaivon.

Vaihda linjan suunta

Vaihda linjan sunta käskyllä muutetaan murtoviivan kulkusuunta. Voidaan esim. vaihtaa 
mittalinjan suunta, jos halutaan leikkausesityksen suunta toisinpäin.

Vaihda linjan suunta käskyn toiminta:

1. Käynnistä Vaihda linjan suunta käsky.
2. Osoita muutettava murtoviiva.
3. Hyväksy valinta DATA-painalluksella.

Ohjelma avaa varoitusikkunan ja näyttää väliaikaisella nuolella uuden kulkusuunnan.

4. Paina KYLLÄ-painiketta.

Ohjelma vaihtaa kulkusuunnan.

Pituusleikkaus näkymän suunnalle

Pituusleikkaus näkymän suunalle käskyllä voidaan helposti kääntää leikaus putkilinjan kanssa 
samansuuntaiseksi. Tämä on hyödyllistä, kun optimoidaan suunnitelman asettelu tulostusta 
varten.

Pituusleikkaus näkymän suunnalle käskyn toiminta:

1. Valitse MicroStationin Elementin valinta työkalulla leikkausesitys joka käännetään.
2. Käynnistä Pituusleikkaus näkymän suunnalle käsky.
3. Hyväksy kääntäminen DATA-painalluksella.

Yhdistä linjat

Yhdistä linjat käskyllä yhdistetään kaksi murtoviivaa yhdeksi linjaelementiksi valitulla 
yhdistämistavalla. Kätevä esim. putkilinjan linjauksen suunnittelussa.

Yhdistä linjat käskyn toiminta:

1. Käynnistä Yhdistä linjat käsky.
2. Ohjelma avaa Yhdistä linjat ikkunan
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3. Valitse yhdistämistapa.

Leikkauspiste: Yhdistää linjat niiden leikkauspisteeseen.

Keskipiste: Yhdistää linjat niiden päiden väliseen keskipisteeseen.

Molemmat: Yhdistää linjojen päät yhteen. Alkuperäisten osien sijainti ei muutu

Ensimmäinen: Yhdistää toisena osoitetun linjan pään ensimmäisenä osoitetun linjan päähän.

4. Valitse ensimmäinen linja DATA-painalluksella ja hyväksy se DATA-painaluksella.
5. Valitse toinen linja DATA-painalluksella ja hyväksy yhdistäminen DATA-painalluksella.

Ohjelma yhdistää linjat valitulla tavalla.
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Tee paalulukema

Tee paalulukema käskyllä piirretään paalulukema asteikko. Voidaan esim. lisätä pitkän 
pituusleikkauksen välille väliasteikko luettavuuden parantamiseksi. Toistaiseksi käsky toimii 
ainoastaan koordinaatiston vaaka- ja pystyakseleiden suuntaisena. Tentatiiviä käytettäessä 
asteikkolukemat tulevat oletussijaintiin.

Tee paalulukema käskyn toiminta:

1. Käynnistä käsky.

Ohjelma avaa Tee paalulukema ikkunan

2. Syötä ikkunan asetukset ja osoita DATA-painalluksella asteikon alkupää.
3. Venytä asteikon loppupää haluttuun sijaintiin. Venyttämisen aikana voit valita hiiren 

liikkeellä, kummalle puolelle asteikkoa lukematekstit piirretään (ellei käytetä tentatiiviä). 
DATA-painalluksella ohjelma piirtää asteikon kuvatiedostoon.

Sijoita kuva

Sijoita kuva käskyllä sijoitetaan suunnitelmaan kameran sijaintia ja tähtäyssuuntaa kuvaava solu.

Putkikaivannosta otettu kuva voidaan linkittää tähän soluun. Osoittamalla Näytä kuva käskyllä 
solua, linkitetty kuva avautuu katseluikkunaan.

Sijoita kuva käskyn toiminta:

1. Käynnistä Sijoita kuva käsky.
2. Osoita DATA-painalluksella kameran sijainti.
3. Osoita DATA-painalluksella tähtäyssuunta.

Ohjelma avaa Kuva ikkunan

Asetus: Vaikutus:
Mittakaava Huomioi aiotun tulostusmittakaavan.
Askel Määrittää lukematekstien askelvälin.
Tekstikoko Määrittää lukematekstien tekstikoon metreinä.
Kirjasin Määrittää lukematekstin kirjasintyylin.
Taso Määrittää lukematekstin ja asteikon tason.
Väri Määrittää lukematekstin ja asteikon värin.
Paksuus Määrittää lukematekstin ja asteikon viivapaksuuden.
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Voit nimetä loogisia esim. katukohtaisia hakemistoja ja määrittää niille hakupolut TerraPipen 
tpipe_ph.cfg asetustiedostoon sijainnissa c:\terra\config\.

LOOGINEN NIMI=c:\kuvien sijainti

4. Aukaise tiedostonhallintaikkuna painamalla VALITSE ja hae kiinnitettävä kuva.

Muuta kuvan tiedot

Muuta kuvan tiedot käskyllä voi katsoa tai korjata soluun linkitettyjä kuvan tietoja.

Muuta kuvan tiedot käskyn toiminta:

1. Käynnistä Muuta kuvan tiedot käsky.
2. Valitse kuvan solu.
3. Ohjelma avaa Kuva ikkunan.

4. Tehdään tarvittavat muutokset ja painetaan OK.

Näytä kuva

Näytä kuva käskyllä haetaan Sijoita kuva käskyllä soluun linkitetty kuva.

Näytä kuva käskyn toiminta:

1. Käynnistä Hae kuva käsky.
2. Osoita DATA-painalluksella solua johon on linkitetty kuva.
3. Hyväksy valinta DATA-painalluksella

Ohjelma aukaisen kuvankatseluikkunan.
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Kehitys Stella info

Kehitys Stella info käskyllä kysytään elementtien tiedot.

Kehitys Stella info käskyn toiminta:

1. Käynnistä Kehitys stella info käsky.
2. Osoita DATA-painalluksellaelementti jonka tiedot halutaan katsoa.
3. Ohjelma avaa Stella tietoja ikkunan.

4. Mikäli haluat määrittää uuden kohdekoodin paina LISÄÄ-painiketta.



Sivu 68
5 Yleiskäskyt

5. Ohjelma avaa Stella tuonti asetukset ikkunan. Uusi kohdekoodi määritellään kuten on 
kohdassa Stella tuonti asetukset on kerrottu.

Kehitys tuo Stella

Kehitys tuo Stella käskyllä muodostetaan Stella karttaelementistä TerraPipe-putkimalli. Jos 
Stellassa on elementeillä Z-koordinaatti, niin Tpipe kaivoille ja putkille annetaan sama arvo. Jos 
Z-koordinaattia ei ole määritelty, niin Tpipe elementeille telee Stellan XY-koordinaatit ja Z:n 
arvoksi nolla.

Mikäli kohdealueelta on käytettävissä Tmodelerilla muodostettu pintamalli, ohjelma nostaa 
kaivot sen pintaan ja putket sijoitetaan annetun arvon mukaan maanpinnasta alaspäin.

Stella tietojen tuonnissa säilyvät kaivojen ja putkien materiaali-, halkaisija- ja 
rakentamisvuositiedot.

Stella tietojen tuonnin aikana pitää olla auki se kuvatiedosto, mihin tiedot siirretään ja Stella 
kartan pitää oll referenssitiedosto.

Kehitys tuo Stella käskyn toiminta:

1. Käynnistä Kehitys tuo Stalla käsky.
2. Tämä avaa Stella tuontitiedostot ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Oletuspinta Lukitaan, mikäli halutaan käyttää Tmodelerin pintamallia ja valitaan 

haluttu pinta.
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Näytä kaltevuus

Näytä kaltevuus käskyllä .

Näytä kaltevuus käskyn toiminta:

1. Käynnistä Näytä kaltevuus käsky.
2. Ohjelma avaa Kaltevuus ikkunan

3. Syötä ikkunan asetukset ja paina OK.

Ohjelma valaisee kaikki putket, jotka ylittävät asetetun kaltevuusrajan.

Max putken 
etäisyys kaivosta

Etäisyys kaivosta putken päähän. Ulkopuolelle jääviä putken päitä ei 
yhdistetä kaivoon. 
Tuonnin aikana yhdistetään kaivoihin ainoastaan ne putket joilla on 
sama verkkotyyppi kuin kaivolla. Jos on löydetty monta kaivoa, niin 
yhdistetään putki kaivoon joka on lähimpänä.
Jos ei löydy yhtään määrittelyjä vastaavaa kaivoa, lisätään putkeen 
haamukaivo.

Max etäisyys 
(varoitus)

Jos putken alku tai loppu on lähempänä kuin määritelty arvo, niin 
yhdistetään se kaivoon, mutta lisätään kuvatiedostoon 
varoitusympyrä, että käyttäjä voi myöhemmin tarkistaa Tpipe malliin.

Max 
poikkietäisyys

Putken maksimi poikkisuuntaetäisyys, että putki yhdistetään kaivoon.

Kaivo putkeen, 
jos etäisyys<

Jos putken viivan pää on toisen putken pään viivaa lähempänä kuin on 
määritelty arvo, niin lisätään kauimmaisen putken väliin kaivo ja 
yhdistetään ensimmäinen putki myös lisättyyn kaivoon.

Max 
putkikulman 
muutos

Arvo määrittää kuinka paljon putken suunta voi muuttua kaivoon 
yhdistämisen jälkeen.

Min poikkipituus Lyhin viivan pituus, josta muodostetaan uusi Tpipe putki
Varoitusetäisyys
Referenssi-
tiedostot

Määrittää referenssitiedostot joista tiedot tuodaan. Jos tuonnin aikana 
löydetään elementejä joihin ei ole määritelty siirtoa, niin ohjelma 
näyttää virheolmoituksen.

Varoitusetäisyys

Asetus: Vaikutus:
Kaltevuuden 
yläraja

Määrittää kaltevuuden alarajan. 

Väri Määrittää värin jolla valotetaan raja-arvoa jrkemmän kaltevuuden 
omaavat putket.

Asetus: Vaikutus:
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Kehitys tuo putket

Kehitys tuo putket käskyllä tuodaan Tpipeen Kaivo- ja putkitiedostoja. Kaivo ja putkitiedostot 
luetaan erikseen. 

Kehitys tuo putket käskyn toiminta:

1. Käynnistä Kehitys tuo putket käsky.

Ohjelma avaa Tuo putket ikkunan.

2. Valitse Tiedosto alasvetovalikosta Hae kaivot.

Ohjelma avaa tiedostonhallintaikkunan.

3. Valitse tiedosto ja paina OK.

Ohjelma lukee kaivotiedoston ylempään ikkunaan.

4. Valitse Tiedosto alasvetovalikosta Hae putket.

Ohjelma lukee putkitiedoston ylempään ikkunaan.

Kehitys vie putket

Kehitys vie putket käsky ei ole vielä valmis.

Kehitys vie putket käskyn toiminta:
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6 Suunnittelutyökalut

Suunnittelutyökaluilla sijoitetaan paikalleen johtoverkon elementit kuten kaivot, venttiilit ja 
putket. Lopputuloksena saadaan kolmiulotteinen verkosto- tai verkoston osan malli. 
Suunnittelutyökaluilla voidaan muuttaa verkoston osien sijaintia ja ominaistietoja tai tuhota 
elementtejä.

Käskyn nimi Kuvake Toiminto

Sijoita kaivo Sijoittaa uuden kaivon

Sijoita putki  Sijoitaa uuden putken kaivojen välille

Sijoita putket Sijoitaa kerralla putket ja kaivot murtoviivalla 
luonnosteltuun linjaukseen

Katkaise kaivolla Katkaisee putken sijoittamalla uuden kaivon 
kaivovälille

Liitä paloposti / vesiposti Liittää palopostin putkilinjalle

Liitä venttiili  Liittää venttiilin putkilinjaan

Muuta putkielemantti Muuttaa valitun putkilinjan elementten tiedot (kaivot, 
putket, liitokset)

Valitse uusi päälinja  Määrittää uuden päälinjan

Vaihda putken suunta   Vaihtaa putkien kulkusuuntaa

Siirrä kaivo Siirtää kaivon XY-sijaintia optioina kannen, kaivon ja 
pohjan  korkeus

Siirrä kaivo siirtää kaivoa XY-
tasossa Ylä-
näkymässä.Toiminto 
mahdollistaa kaivon joustavan 
siirron niin, ettei kaivon tai 
pohjan korkeutta muuteta. 
Tämä helpottaa mm. 
valmiskaivojen käyttöä.

 Muuttaa valitun putken tyyppiä, materiaalia, 
halkaisijaa ja tulo- tai lähtökorkeutta

Siirrä XYZ Vesijohtojen taitteisiin lisätty kaari, joka korvaa 
haamukaivot. "Siirrä XYZ" siirtää taitepistettä vaaka- 
ja pystysuunnassa kaarta muuttaen

Muuta putkilinja Muuttaa valitun putkilinjan ominaistietoja 
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Sijoita kaivo

Ennen kaivojen sijoittamista kannattaa tarkistaa työskentelyyn vaikuttavat Kaivo-asetukset. 
Leikkausapu-käskyllä voi määrittää dynaamisen leikkausapuikkunan. Toinen tarkistettava 
ominaisuus on TerraModelerin Pisteet pinnalle-toiminta. Sitä käytetään, kun halutaan sijoittaa 
kaivon kannet tarkasti jonkin pintamallin tasolle tai määräkörkeuteen pintamallin ylä- tai 
alapuolelle. Jos kaivot, venttiilit, palopostit ja venttiilit sijoitetaan vain Ylä-näkymän avulla, 
kannet piirtyvät MicroStationin kuvatiedoston määrämälle aktiivitasolle.

Sijoita Kaivo-käsky sisältää käskysarjan, jonka avulla voit sijoittaa johtolinjan kaivot ja putket 
jatkuvana toimintona paikalleen.

Sijoita kaivo käskyn toiminta:

1. Valitse Sijoita kaivotyökalu.Tämä aukaisee Kaivo ikkunan
2. Osoita kaivon paikka (XY) Ylä-näkymässä.
3. Näytä kaivon syvyys leikkausnäkymässä. Leikkauksen käyttö edellyttää, että olet 

määritellyt apuikkunan käytön kohdassa "Aseta leikkausnäkymä".
4. Täytä kaivolomakkeen tiedot.
5. Paina OK, kun hyväksyt asetukset.
6. Osoita uuden kaivon paikka ja anna sen tiedot toistamalla kohdat 2 - 5.
7. Putki-ikkuna aukeaa. Kaivoja yhdistä liitosputki näkyy leikkausapuikkunassa.
8. Anna putkitiedot Putki-lomakkeelle.
9. Näytä putken liitospisteiden taso leikkausnäkymässä kunkin kaivon kohdalla erikseen.
10. Hyväksy käsky painamalla OK
11. Näytä seuraavan kaivon paikka ja toista kohdat 2- 10.
12. Toiminto pysähtyy painamlla Reset-näppäintä.

Muuta alueen putket Muuttaa aidalla rajatun alueen putkitietoja

   Muuttaa valittujen elementtien tietoja

Muuta kaivon suuntakulma Muuttaa epäsymmetrisen kaivon kannen suuntakulma

Nosta kaivo lähtöön Nostaa kaivon pohja alimman juoksupinnan tasolle

Tuhoa putkielementti  Tuhota putkielementtin

Näytä päälinja  Näyttää päälinjan ja piirtää sitä osoittava murtoviiva

Etsi kaivo / putki Etsiä putkielementtejä käyttäjän määräämillä 
hakukriteereillä

Etsi törmäys  Näyttää paikan ja etäisyyden, jossa osoitetut putket 
ovat toisiaa lähimpävä tai törmäävät toisiinsa. 

Käskyn nimi Kuvake Toiminto
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Asetus: Vaikutus:
Tyyppi Määrittää jototyyppi
Materiaali Määrittää putken materiaalin.
Kaivotyyppi Määrittää kaivotyypin
Halkaisija Määrittää kaivon halkaisijan
Kansi Määrittää kannen tyypin
Kannen 
halkaisija

Määrittää kannen halkaisijan.

Kannen 
materiaali

Määrittää kannen materiaalin.

Numero Anna kaivon numeron.
Vuosi Anna rakennusvuosi
Tarkkuus Valitse kaivon sijaintitarkkuus tiedon luonnin mukaan
E: Anna kannen itä-koordinaatin.
N: Anna kannen pohjois-koordinaatin.
Z: Anna kannen yläpinnan korkeus.
Pohja Anna kaivon pohjan korkeus
Kaivon korkeus Näyttää kaivon pohjan ja kannen korkeuseron.
Tulokorkeus Näyttää päälinjan tulevan putken juoksupinnan korkeuden.
Lähtökorkeus Näyttää päälinjan lähtevän putken juoksupinnan korkeuden.
Hiekkapesä Jos lukittuna, ohjelma laskee oletuksena kaivon pohjan annetun arvon 

perusteella alimman juoksupinnan alapuolelle.
Rakennettu Lukitaan, mikäli kaivo rakennettu.
Vesilukko Lukitaan, mikäli kaivossa on vesilukko.
Teleskooppi Lukitaan, mikäli kaivo on teleskooppimallia.
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Sijoita pumppaamo

Toiminta kuten Sijoita kaivo-käskyllä, mutta kaivotyypiksi valitaan pumppaamo.

Sijoita putki

Sijoita putki työkalulla sijoitetaan uusi putki kahden kaivon välille. Vaihtoehtoisesti voidaan 
murtoviivasta kerralla muodostaa putkielementit. Tällöin ohjelma sijoittaa putkitaitteisiin kaaren.

Sijoita putki kaivojen väliin:

1. Valitse Sijoita putki työkalu.
2. Sijoita putki ikkuna avautuu.
3. Tämä avaa Sijoita putki-ikkunan, menetelmä Kaivojen väliin

Huuhteluputki Lukitaan, mikäli kaivoon tulee huuhteluputki.
Kahva Lukitaan, mikäli kaivon kannessa on kahva (avattavissa ilman 

erikoistyökaluja).

Asetus: Vaikutus:
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4. Osoita ensimmäinen kaivo.
5. Osoita toinen kaivo.

Tämä avaa Putki ikkunan johon määritellään uuden putken asetukset.

6. Syötä ikkunan asetukset ja hyväksy DATA-painalluksella.

Asetus: Vaikutus:
Putki Määrittää putken muodostamisen valintatavan.

Kaivojen väliin menetelmä piirtää putken kahden osoitetun kaivon 
välille.
Viivan valinta muodostaa osoitetusta viivasta tai murtoviivasta putken.

Kaivon pohja 
vakio lukitus

Jos lukitus päällä, niin putken voi sijoittaa vain kaivon ala- ja yläreunan 
väliin. 
Jos lukitus auki, niin kaivon pohja kiinnittyy putken juoksupintaan, 
mikäli juoksupinta on kaivon pohjan alapuolella.

Asetus: Vaikutus:
Tuote Määrittää putken tuotteen.
Tyyppi Määrittää putken tyypin.
Materiaali Määrittää putken materiaalin.
Halkaisija Määrittää putken sisähalkaisijan.
Halkaisija 2 Määrittää putken ulkohalkaisijan, ei toiminnallista vaikutusta.
Vuosi Määrittää toimenpiteen ajankohdan.
Tarkkus Määrittää toimenpiteen menetelmän.
Kaivanto Kytkee putkelle kaivannon tyyppipoikkileikkauksen, joka on 

määritetty TerraModelerilla. Painamalla VALITSE-painiketta aukeaa 
luettelo valmiista tyyppipoikkileikkauksista.
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Jos putken muodostamismenetelmänä on Viivan valinta, niin putket lisätään kuvatiedostoon 
viivan perusteella. Ensin piirretään putkilinjan murtoviiva. Mainittu viiva määrittelee putkien 
XYZ-koordinaatit. Viivalementti voi olla viiva ta murtoviiva. Jos viivan taitepisteessä on kaivo, 
putki yhdistetään kaivoon. Mikäli taitepisteessä ei ole kaivoa, siihen lisätään haamukaivo.

Sijoita putki murtoviivan mukaan:

1. Valitse Sijoita putki työkalun "Viivan valinta" optio.

2. Osoita DATA-painalluksella putkilinjan murtoviiva. Jatkuva murtoviiva on voitu piirtää 
MicroStationin piirtotyökalulla.

3. Ohjelma aukaisee Putki ikkunan.

4. Määritä Putki ikkunaan putken tiedot ja paina OK.

Ohjelma piirtää putket kuvatiedostoon ilman haamukaivoja. Taitteissa on kaari.

Lähtökorkeus Määrittää putken lähtökorkeuden
Tulokorkeus Määrittää putken tulokorkeuden. Vaihda-painikkeella voi vaihtaa 

putken kulkusuunnan.
Kaltevuus Määrittää putken kaltevuuden lähtökaivon suhteen. Mikäli Putken 

kaltevuudet asetuksissa on putkityypille määritetty kaltevuusrajat, 
nämä näkyvät Putki ikkunassa, mutta ei aseta rajotteita työskentelylle

Paineputki Likitaan, mikäli paineputki.
Päälinja Lukitaan, mikäli päälinjan putki.
Rakennettu Lukitaan, mikäli putki rakennettu.

Asetus: Vaikutus:
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Sijoita putket

Sijoita putket työkalu nopeuttaa putkilinjan suunittelua. Uuden putkilinjan tasosijainti voidaan 
luonostella murtoviivalla. Ohjelma synnyttää taitepisteisiin kaivot. Vaihtoehtoisesti voidaan 
osoittaa muodostettavan uuden linjan kaivot. Kummassakaan vaihtoehdossa ei kaivojen välisiä 
kaltevuuksia voi erikseen määrittää, mikäli kysymyksessä on enemmän kuin kaksi kaivoa. 
Detaljikorjaukset tehdään myöhemmin Putki- tai Kaivo-työkaluilla.

Sijoita putket käskyn toiminta:

1. Valitse Sijoita putki työkalu.

Sijoita putket ikkina avautuu.

2. Valitse tilanteen mukaan joko Valittu linja tai Valitut kaivot.
3. Osoita linjaelementtiä DATA-painalluksella ja hyväksy toisella DATA-painalluksella. 

Tämä avaa Linjan määritys ikkunan.

4. Syötä ikkunan asetukset ja hyväksy DATA-painalluksella.

Asetus: Vaikutus:
Käytä 
TerraModelerin 
pintaa

Sijoittaa kaivon kansien pinnat valitulle TerraModelerin pintamallin 
tasolle.

Alkukaivon 
kannen Z

Määrittää alkukaivon kannen Z:n, mikäli TerraModelerin pintaa ei ole 
käytössä.

Alkukaivon 
pohjan Z

Määrittää alkukaivon pohjan Z:n.

Loppukaivon 
kannen Z

Määrittää loppukaivon kannen Z:n, mikäli TerraModelerin pintaa ei 
ole käytössä.

Loppukaivon 
pohjan Z

Määrittää loppukaivon pohjan Z:n.

Lähtökorkeus Määrittää juoksupinnan lähdön Z:n.
Tulokorkeus Määrittää juoksupinnan tulon Z:n.
Kaltevuus Määrittää kaltevuuden lähtökaivosta.
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Kulkusuunta voidaan muuttaa painamalla VAIHDA SUUNTA-painiketta.

Porras Määrittää tulo- ja lähtöputken porrastuksen kaivon kohdalla.
Kaivot/Putket Kaivot ja Putket painikkeiden alta löytyy normaalit putkielementtien 

asetukset.

Asetus: Vaikutus:
Tyyppi Määrittää putken tyypin.
Materiaali Määrittää putken materiaalin.
Kansi Määrittää kannen tyypin.
Kannen 
halkaisija

Määrittää kannen halkaisijan.

Kannen 
materiaali

Määrittää kannen materiaalin.

Kaivotyyppi Määrittää fyysisen kaivotyypin.
Halkaisija Määrittää kaivon halkaisijan.
Numero Määrittää kaivon numeron.
Vuosi Määrittää toimenpiteen ajankohdan.
Tarkkuus Määrittää toimenpiteen menetelmän.
Hiekkapesä Jos lukittuna, ohjelma laskee oletuksena kaivon pohjan 60 cm 

alimman juoksupinnan alapuolelle.
Rakennettu Lukitaan, mikäli kaivo rakennettu.
Vesilukko Lukitaan, mikäli kaivossa on vesilukko.
Teleskooppi Lukitaan, mikäli kaivo on teleskooppimallia.
Huuhteluputki Lukitaan, mikäli kaivoon tulee huuhteluputki.
Kahva Lukitaan, mikäli kaivon kannessa on kahva (avattavissa olman 

erikoistyökaluja).

Asetus: Vaikutus:
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Katkaise kaivolla

Katkaise kaivolla työkalulla lisätään uusi kaivo olemassa olevaan putkeen.

Katkaise kaivolla käskyn toiminta:

1. Valitse Katkaise kaivolla työkalu.

Tämä avaa Kaivo -ikkunan kaivoasetusten valintaa varten.

2. Sijota uusi kaivo paikoilleen näkymien avulla. Voit lukita kaivon kannen valitulle pinnalle 
tasotyöskentelyssä aktivoimalla TerraModelerin Pisteet pinnalle lukon.

3. Syötä ikkunan asetukset ja hyväksy uusi kaivo painamalla DATA-näppäintä..

Asetus: Vaikutus:
Tuote Määrittää putken tuotteen.
Tyyppi Määrittää putken tyypin.
Materiaali Määrittää putken materiaalin.
Halkaisija Määrittää putken sisähalkaisijan.
Halkaisija 2 Määrittää putken ulkohalkaisijan, ei toiminnallista vaikutusta.
Vuosi Määrittää toimenpiteen ajankohdan.
Tarkkus Määrittää toimenpiteen menetelmän.
Kaivanto Kytkee putkelle kaivannon tyyppipoikkileikkauksen, joka on 

määritetty TerraModelerilla. Painamalla VALITSE-painiketta aukeaa 
luettelo valmiista tyyppipoikkileikkauksista.

Paineputki Likitaan, mikäli paineputki.
Päälinja Lukitaan, mikäli päälinjan putki.
Rakennettu Lukitaan, mikäli putki rakennettu.
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Liitä paloposti / vesiposti

Liitä paloposti / vesiposti työkalulla lisätään uusi paloposti tai vesiposti olemassa olevaan 
putkeen.

Liitä paloposti / vesiposti käskyn toiminta:

1. Valitse liitä Paloposti.

Tämä avaa liitä Paloposti ikkunan josta voi valita halutun elementin.

2. Valitse tyypiksi Paloposti tai vesiposti.
3. Anna maksietäisyys xy putkilinjan vasemmalle tai oikealle puolelle.
4. Sijota uusi paloposti / vesiposti paikoilleen Ylänäkymässä osoittamalla putkea. Voit 

sijoittaa venttiilin kannen maksietäisyydelle putkesta. 
5. Sijoita kansi halutulle korkeudelle leikkausnäkymässä. Jos et käytä  leikkausta piirtoapuna 

kansi sijoittuu MicroStationin aktiivikuvatasolle tai valitulle pinnalle aktivoimalla 
TerraModelerin Pisteet pinnalle lukko.

6. Hyväksy uusi paloposti / vesiposti DATA-painalluksella.

Liitä venttiili

Liitä venttiili työkalulla lisätään uusi venttiili olemassa olevaan putkeen.

Liitä venttiili käskyn toiminta:

1. Valitse liitä Venttiili työkalu.

Tämä avaa liitä Liitä venttiili ikkunan.

2. Valitse venttiilin tyyppi. Anna maksimietäisyysarvo putkesta.
3. Sijoita uusi ventiili paikoilleen näkymien avulla osoittamalla putkea.Voit lukita kaivon 

kannen valitulle pinnalle tasotyöskentelyssä aktivoimalla TerraModelerin Pisteet pinnalle 
lukon.

4. Hyväksy uusi venttiili DATA-painalluksella.

Muuta putkielementti

Muuta putkielementtimuuttaa putken tai kaivon tietoja. Käskyä voi käyttää myös elementtien 
tietojen tarkistamiseen. Käskyä voi käyttää turvallisesti. Pelkkä käskyn käynnistäminen ei tee 
muutoksia elementteihin.
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Muuta putkielementti käskyn toiminta:

1. Valitse Muuta putkielementti käsky. Muuta putkielementti valintaikkuna aukeaa.

2. Valitse Osoita, kun kaivot ovat niin harvassa, että valinta osoittamalla ei tuota vaikeuksia. 
Jos kaivot ovat lähellä toisiaan, käytä Valitse optiota. Tällöin valittu kaivo erottuu muista 
kaivoista MicroStationin korostevärillä (usein harmaa). Jos valinta on väärä, paina Reset, 
niin valinta kohdistuu edellistä valintaa lähinnä olevaan kaivoon. 

3. Putken voi osoittaa mielivaltaisesta kohdasta. Kaivo on osoitettava keskeltä.
4. Tämä avaa Putki tai Kaivo asetus ikkunan. Kts. Sijoita kaivo-, Sijoita Putki käskyt.
5. Syötä tarvittavat muutokset ja hyväksy painamalla DATA-painiketta.

Valitse uusi päälinja

Valitse uusi päälinja työkalulla muodostetaan uusi päälinja osoittamalla peräkkäiset putket kohti 
virtaussuuntaa. Tehty muutos kumoaa sikaisemmat määrittelyt valittujen putkien osalta.

Valitse uusi päälinja käskyn toiminta:

1. Valitse uusi päälinja työkalu.

Tämäa avaa pienen Valitse uusi päälinja ikkunan, josta valitaan väliaikainen korostustyyli.

2. Osoita muodostettavan päälinjan putket peräkkäin, edeten kohti virtaussuuntaa.
3. Hyväksy valitut uuden RESET_painalluksella ja paina Kyllä-painiketta.
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Vaihda putken suunta

Vaihda putken suunta työkalulla vaihdetaan putken kulkusuunta. Tyokalun valinnan jälkeen 
kaikkiin putkielementteihin ilmestyy väliaikainen virtaussuuntaa osoittava nuoli ja virtausnuolien 
asetusta varten asetusikkuna.

Vaihda putken virtaussuunta käskyn toiminta:

1. Käynnistä Vaihda putken kulkusuunta-työkalu.
2. Tämä avaa Putkien suunnan vaihtaminen asetus ikkunan.

3. Osoita DATA-painalluksella haluttu putki.

Erillistä hyväksymistä ei tarvita. Ohjelma päivittää automaattisesti uuden kulkusuunnan.

Siirrä kaivo

Siirrä kaivo siirtää kaivoa XY-tasossa Ylä-näkymässä.Toiminto mahdollistaa kaivon joustavan 
siirron niin, ettei kaivon tai pohjan korkeutta  muuteta. Tämä helpottaa mm. valmiskaivojen 
käyttöä. 

Siittä kaivo toiminta:

1. Käynnistä Siirrä kaivo käsky.
2. Käynnistys avaa Siirrä kaivo valinta-ikkunan. Valitse sopivin optio ikkunasta.

3. Osoita ja valitse DATA-näppäimellä siirrettävän kaivon keskipiste Ylä-näkymässä.
4. Siirrä kaivo uuteen paikkaan ja paina DATA-näppäintä

Asetus: Vaikutus:
Nuolen koko Määrittää kulkusuuntanuolen koon.
Väri Määrittää kulkusuuntanuolen värin.
Paksuus Määrittää kulkusuuntanuolen paksuuden.



Muuta putken korkeus

Muuta putken korkeus  muuttaa johtotyypin, putken materiaalin, korkeuden ja  tulo- tai 
lähtökorkeuden. Lähtö- tai tulokorkeuden valinta riippuu siitä onko käyttäjä osoittanut Ylä-
näkymässä putken lähtö- vai tulopäätä. Sama toiminta voidaan tehdä Muuta putkielementti-
käskyllä, mutta.Muuta putken korkeus käsky on havainnollisempi käyttää, koska käyttäjä näkee 
valinnan yhteydessä kummasta päästä on kyse.

Osoita DATA-painalluksella jompaa kumpaa putken päätä. Osoitetusta päästä riippuen 
avautuvassa ikkunassa näkyy Lähtökorkeus- tai Tulokorkeus-asetus. Samalla on mahdollista 
muuttaa putken muita asetuksia.

Vaihda putken virtaussuunta käskyn toiminta:

1. Käynnistä Muuta putken korkeus käsky.
2. Osoita DATA-painalluksella haluttu putken pää.

Osoittamisen jälkeen avautuu Putki ikkuna.

3. Syötä asetukset ikkunaan ja hyväksy DATA-painikkeella

Nimi Asetus: Vaikutus:
Kaivon siirrossa Kansi Z vakiona Kaivon kannen, pohjan ja putkien korkeudet 

pysyvät siirrossa vakiona
Kansi pinnalla, korkeus 
vakiona

Kannen korkeus muuttuu valitun pinnan 
mukaan, kaivon korkeus vakio.

Kansi pinnalla, pohja 
vakiona

Kannen korkeus muuttuu valitun pinnan 
mukaan, kaivon pohjan korkeus vakio.

Maan pinta Pinnan nimi Pintamalli, jonka suhteen korkeudet lasketaan

Asetus: Vaikutus:
Tyyppi Määrittää putken tyypin.
Materiaali Määrittää putken materiaalin.
Halkaisija Määrittää putken halkaisijan.
Lähtökorkeus / tulokorkeus, 
(riippuu kumpi pää putkesta
 osoitettu)

Lukon olessa päällä voit syöttää uuden lähtö- tai 
tulokorkeuden, Lukon ollessa auki voit intraktiivisesti 
osoittaa uuden tulo- tai lähtökorkeuden 
leikkausapuikkunassa.
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Siirrä taite

Siirrä taite vesijohdon taitepistettä XYZ-suunnassa.JOhtolinja on voitu suunnitella siten, että 
ensin on piirretty murtoviiva. Putki/ Viivan valinta käskyllä murtoviiva on muutettu putkilinjaksi, 
jonka taitteissa on kaarrielementit. 

Siittä taite toiminta:

1. Käynnistä Siirrä taite käsky.
2. Käynnistys avaa Siirrä taite valinta-ikkunan. Valitse sopivin optio ikkunasta.

3. Jos valitsit "XY-suunassa" osoita ja valitse DATA-näppäimellä siirrettävä taitepiste  Ylä-
näkymässä..Jos valitsit "Z-suunassa" osoita ja valitse DATA-näppäimellä siirrettävä 
taitepiste  Leikkaus-näkymässä. 

4. Siirrä taite uuteen paikkaan ja paina DATA-näppäintä.

Muuta putkilinja

Muuta pukilinja käskyllä muutetaan kerralla valittun putkilinjan osan elementtien tiedot. 
Työkalulla voi myös kätevästi kopoida ensimmäisestä suunnitellusta putkilinjasta samaan 
kaivantoon tulevat muut linjat.

Muuta putkilinja käskyn toiminta:

1. Käynnistä Muuta putkilinja käsky.
2. Osoita DATA-painalluksella muutettavan linjan ensimmäinen kaivo.
3. Näytä viimeinen kaivo. Ohjelma korostaa valitut putket ja kaivot. Hyväksy valittu 

putkilinjan osa DATA-painalluksella.Muuta linja ikkuna aukeaa.

4. Syötä ikkunan tiedot ja hyväksy painamalla OK.
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Muuta alueen putket

Muuta alueen putket käskyllä muutetaan valittujen putkielementtien tiedot. Aidan asetusten 
kanssa on oltava huolellinen.

Muuta alueen putket käskyn toiminta:

1. Rajaa muutettavat putket aidalla.
2. Käynnistä Muuta alueen putket käsky . 

Tämä aukaisee Muuta alueen elementit ikkunan. Elementit-asetuksella valitaan 
elementtityyppi. Seulontakriteerit-asetuksilla määritetään atribuutit, joita sisältäviä 
elementtejä haetaan.

Asetusten merkitys:Katso Sijoita kaivo-, Sijoita Putki käskyt.

Asetus: Vaikutus:
Tila Mikäli muutat alkuperäistä putkilinjaa, käytä asetusta 

Muuta alkuperäinen. Jos haluat luoda kopion 
alkuperäisestä, käytä asetusta Luo kopio.

Vaakasiirto Siirtää putkilinjaa sivusuunnassa. Puoli osoitetaan valitun 
putkilinan osoittamisen jälkeen iteraktiivisesti.

Z siirto Muuttaa putkilijan korkeustason.
Linjan tyyppi Määrittää kaivon tyypin.
Kaivon materiaali Märittää kaivon materiaalin.
Kaivon kansityyppi Märittää kannen tyypin.
Kannen halkaisija Märittää kannen halkaisijan.
Kannen materiaali Märittää kannen materiaalin.
Kaivon halkaisija Märittää kaivon halkaisijan.
Vuosi Märittää toimenpiteen ajankohdan.
Tarkkuus Määrittää toimenpiteen menetelmän.
Putken materiaali Märittää putken materiaalin.
Putken halkaisija Märittää putken sisähalkaisijan.
Putken halkaisija 2 Määrittää putken ulkohalkaisijan, ei toiminnallista 

vaikutusta.
Putken tuote Määrittää putken tuotteen.
Paineputki Lukitaan, mikäli muutetaan asetusta.
Rakennettu Lukitaan, mikäli muutetaan asetusta.
Hiekkapesä Lukitaan, mikäli muutetaan asetusta.
Suunta Lukitaan, mikäli muutetaan suunta.
Kaivanto Kytkee putkelle kaivannon tyyppipoikkileikkauksen, joka 

on määritetty TerraModelerilla. Painamalla VALITSE-
painiketta aukeaa luettelo valmiista 
tyyppipoikkileikkauksista.
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3. Syötä ikkunan tiedot ja paina OK.

PUTKIELEMENTIN ASETUKSET:

KAIVOELEMENTIN ASETUKSET:

Asetus: Vaikutus:
Elementit Määrittää muutettavan elementtityypin.
Tyyppi Määrittää seulottavan putken tyypin.
Halksija Märittää seulottavan putken materiaalin.
Materiaali Märittää seulottavan putken tyypin.
Rakennettu Lukittuna voi muuttaa asetusta: voidaan hakea vain 

rakennetut.
Tyyppi Määrittää putken tyypin.
Materiaali Märittää putken materiaalin.
Halkaisija Märittää putken sisähalkaisijan halkaisijan.
Halkaisija 2 Määrittää putken ulkohalkaisijan, ei toiminnallista 

vaikutusta.
Vuosi Märittää toimenpiteen ajankohdan.
Tarkkuus Määrittää toimenpiteen menetelmän.
Rakennettu Lukittuna voi muuttaa asetusta: rakennettu tai ei.
Tuote Märittää putken tuotteen.
Paine Lukittuna voi muuttaa asetusta: paine tai vietto.

Asetus: Vaikutus:
Elementit Määrittää muutettavan elementtityypin.
Tyyppi Määrittää seulottavan kaivon tyypin.
Halksija Märittää seulottavan kaivon materiaalin.
Materiaali Märittää seulottavan kaivon tyypin.
Rakennettu Lukittuna voi muuttaa asetusta: rakennettu tai ei.
Hiekkapesä Lukittuna voi muuttaa asetusta: hiekkapesä tai ei.
Tyyppi Määrittää kaivon tyypin.
Materiaali Märittää kaivon materiaalin.
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Muuta valitut elementit

Muuta valitut elentit käskyllä muutetaan valittujen elenttien tietoja

Muuta valitut elementit käskyn toiminta:

1. Valitse MicroStationin Valitse elementti työkalulla halutut elementit.
2. Käynnistä Muuta valitut elementit käsky.

Ohjelma avaa Muuta valitut elementit ikkunan.

3. Syötä ikkunan tiedot ja hyväksy muutokset DATA-painalluksella. 

Ohjelma päivittää johtoelementit.

Muuta kaivon suuntakulma

Muuta kaivon suuntakulma työkalulla muutetaan kaivon suuntakulma kääntämällä kaivoa sen 
keskipisteen suhteen.

Muuta kaivon suuntakulma käskyn toiminta:

1. Osoita kaivo, jonka suuntakulma vaihdetaan.

Kaivo valottuu.

2. Käännä kursorilla kaivo haluttuun asentoon
3. Hyväksy uusi asento DATA-painalluksella.

Työkalu toimii ainoastaan kansilla, joille on asetuksissa määritetty  "Vaatii suuntakulman".

Kansityyppi Märittää kaivon kansityypin.
Kannen halkaisija Määrittää kannen halkaisijan.
Kannen materiaali Määrittää kannen materiaalin.
Halkaisija Määrittää kaivon halkaisijan.
Vuosi Märittää toimenpiteen ajankohdan.
Tarkkuus Määrittää toimenpiteen menetelmän.
Rakennettu Lukittuna voi muuttaa asetusta: rakennettu tai ei.
Hiekkapesä Lukittuna voi muuttaa asetusta: hiekkapesä tai ei.

Asetus: Vaikutus:
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Nosta kaivo lähtöön

Nosta kaivo lähtöön käsky nostaa kaivon pohjan alimman juoksupinnan tasolle

Nosta kaivo lähtöön käskyn toiminta:

1. Valitse MicroStationin valintatyökalulla nostettava kaivo.
2. Paina Nosta kaivo lähtöön työkalun painiketta

Ohjelma nostaa valitun kaivon.

Tuhoa putkielementti

Tuhoa putkielementti työkalu tuhoaa valitut putkielementit

Tyhoa putkielemntti käskyn toiminta:

1. Valitse MicroStationin valintatyökalulla tuhottavat.
2. Paina Tuhoa putkielemntti lähtöön työkalun painiketta

Ohjelma tuhoaa valitut elemntit

Näytä päälinja

Näytä päälinja työkalu piirtää murtoviivan asetetulle tasolle valitun sijainti vaihtoehdon 
mukaisesti.

Näytä päälinjan kulku käskyn toiminta:

1. Aukaisee Näytä päälinjan kulku työkalu.

Näytä päälinja ikkina avautuu.

2. Valitse ikkunasta viivan sijoitustapa ja taso jolle linja piirretään.
3. Osoita päälinjan putkea DATA-painalluksella.

Ohjelma piirtää päälinjan.

Asetus: Vaikutus:
Piirrä Märittää linjan sijoitustavan.
Taso Määrittää tason jolle linja piirretään.
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Etsi kaivo / putki

Etsi kaivo / putki työkalun avulla saadaan listaus putkielenteistä käyttämällä valinnaisia 
hakukriteerejä.

Etsi Kaivo tai putki käskyn toiminta:

1. Aukaisee Etsi kaivo/ putki työkalu.

Etsi elemntit ikkuna avautuu.

2. Määritä hakukriteerit ja paina OK.

Listausikkuna läydetyistä elementeistä avautuu

3. Valitse listauksesta elentti näytettäväksi ja paina ETSI-painiketta.
4. Osoita DATA-painalluksella haluttu näkymä.

Valittu elementti päivittyy näkymän keskelle

Etsi törmäys

Etsi törmäys käsky etsii putkilinjojen välisiä lyhimpiä 3D-etäisyyksiä toisistaan .Välimatkan 
laskemisessa huomioidaan putkien halkaisija. Jos putkien halkaisijaksi on annettu sisähalkaisija 
(muoviputket), välimatka on putkien sisäpintojen etäisyys.

Ohjelma havainnollistaa lyhimmän välimatkan sijainnin piirtämällä Ylänäkymään ristin ja 
leikkausnäkymään paksun viivan putkien reunojen välille. Tämä piirto tapahtuu tilapäisinä 
elementteinä, jotka katoavat, kun näkymä päivitetään.

Etsi törmäys koko alueelta tai aidan sisältä:

1. Valitse Etsi törmäys käsky. Ohjelma avaa Etsi törmäys asetusikkunan.
2. Valitse tarkastusmenetelmäksi Kaikki tai Aidan sisältä. 
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3. Anna minimivälimatka senttimetreinä. Paina Data-näppäintä hakua varten.

4. Haun jälkeen Törmäysraportti aukeaa.Raportti näyttää lyhimmät etäisyydet linjoittain 
annetun minimietäisyyden rajoissa.

5. Valiste törmäyskohta listalta ja paina Sijainti -painiketta. Näet Ylä- ja leikkausnäkymissä  
kunkin törmäyskohdan esityksen.

Etsi törmäys osoitettujen linjojen välillä:

1. Jos olet valinnut tarkista "Valinta", osoita  ensimmäinen putki DATA-painalluksella. 
Ohjelma valaisee hetkeksi osoitetun linjan.

2. Osoita toinen putki (vertailtava putki). Ohjelma etsii osoitettujen linjojen lyhimmän 
välimatkan ja kirjoittaa sen näkyviin.

Ohjelma näyttää MicroStationin vasemmassa alareunassa (komentoikkunassa) lyhimmän 
välimatkan ja huomauttaa, jos putket törmäävät toisiinsa.

.
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7 Esitykset

Esitykset työkaluilla luodaan putkistosuunnitelmasta kartta- ja leikkausesitykset.

Käskyn nimi Kuvake Toiminta

Katso
Vaihtaa suunnitelmaesityksen eri 
mittakaavaisiin karttaesitykseen ja 
päinvastoin

Synnytä karttaesitys Synnytää karrtaesityksen suunnitelmasta

Tuhoa karttaesitys Tuhota karttaesityksen

Numeroi kaivot Numeroida kaivot

Sivusiirrä putkilinja kartalla Sivusiirtää karttaesityksen putkilinjaa 

Siirrä kartan teksti Siirtää kartan tekstejä

Siirrä kartan teksti piste Siirtää kartan tekstipisteitä

Tuhoa kartan teksti Tuhota kartan tekstejä

Palauta kartan teksti Palautaa tuhottuja kartan tekstejä

Palauta kartan tekstit aidan sisältä Palautaa tuhottuja kartan tekstejä aidatulta 
alueelta

Piirrä putkipituusleikkaus Piirtää putkipituusleikkauksen

Projisoi putket poikkileikkauksiin Projisoida putket pituusleikkaukseen

Piilota taustaviivat
Piilottaa projisoitujen taakse jäävien 
elementtien viivat 
pituuspoikkilelikkauksessa

Projisoi putket poikkileikkauksiin Projisoida putket poikkileikkauksiin
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Katso

Katso aputyökalu vaihtaa ikkunassa näkyvää esitystapaa. Tämä käsky on tarpeen, koska 
suunnittelu tehdään todellisilla kolmiulotteisilla elementeillä. Karttaesitys osuu näiden 
elementtien kanssa päällekkäin.

Vaihdettavat tasot määräytyvät ASETUS-käskyllä syötettyjen tasojen mukaan.

Kun karttaesitys vaihdetaan näkyviin ohjelma sulkee kaikki suunnitelmaesityksen tasot. 
Vastaavasti suunnitelman kytkeminen päälle sulkee kaikki karttaesityksen tasot ja tuo 
suunnitelman tasot näkyviin. 

Katso käskyn toiminta:

1. Käynnistä Katso työkalu.

Ohjelma aukaisee Katso ikkunan

2. Valitse kumpaa esitystä haluat katsoa. Karttaesityksessä on valittavissa erimittakaavaisia 
esityksiä.

Synnytä karttaesitys

Etsi törmäys työkalu näyttää kahden valitun putken sisäpintojen minimietäisyyden.

Synnytä karttaesitys käskyn toiminta:

1. Käynnistä Synnytä karttaesitys työkalu.

Ohjelma aukaisee Karttaesitys ikkunan.



2. Syötä ikkunan asetukset ja paina OK

Ohjelma pirtää karttaesityksen 

Tuhoa karttaesitys

Tuhoa kartaesitys komento tuhoaa valitun mittakaavan mukaisen karttaesityksen.

Tuhoa karttaesitys käskyn toiminta:

1. Käynnistä Tuhoa karttaesitys työkalu.

Ohjelma aukaisee Tuhoa karttaesitys ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Kartan mittakaava Valittavana valmismittakaavat 1:200, 1:500, 1:1 000 tai 1:2 

000. Valitaan Vapaa mikäli haluat jonkun muun 
mittakaavan.

Mittakaava Tähän syötetään mittakaava, mikäli edelliseen valittu asetus 
Vapaa.

Kääntökulma
Muoto Määrittää piirretäänkö kartta koko alueelta vaiko aidatulta 

alueelta.
Linjasto Jos haluat vain tietyn putkistotyypin karttakuvan valitse sen 

tyyppi ja lukitse tämä. Ellei lukitusta, piirtyvät kaikki 
putkistotyypit.

Kaivot vakiokoossa Kaivot piirtyvät määriteltyyn vakiokokoon, mikäli 
lukittuna. Koko paperilla millimetrinä.

Värillinen esitys Lukittuna piirtää ASETUSTEN mukaisilla väreillä, ellei 
lukittuna, mustana.

Minimi putken 
pituustiedoille

Ei piirrä kartatekstejä syötettyä minimimittaa lyhyemmille 
putkille, mikäli lukittuna.

Karttatekstit 
oletussijanteihin

Jos lukittuna, niin ohjelma ohittaa käyttäjän käskyn Siirrä 
kartan tekstit avulla siirrettyjen tekstien uudet sijainnit.

Viiteasettelu Jos lukittuna niin ohjelma ohittaa kayttäjän käskyn Siirrä 
kartan teksti piste avulla tehdyt muutokset.

Piirrä kaikki karttatekstit Jos lukkittuna niin piirretään tekstit, jotka ovat poistettu 
Tuhoa kartan tekstit avulla. Käytetään asetuksissa 
määritettyä konfigurointia.
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2. Valitse Poistettavan kartan mittakaava ikkunasta ja paina OK.

Ohjelma tuhoaa karttaelementit

Numeroi kaivot

Numeroi kaivot komento generoi syötettyjen asetusten mukaisesti kaivot. Valittavana on kaksi 
metodia: Puhdas numero ( esim. 99 ) tai merkkijono (esim. Sv2A1 ).

Numeroi kaivot käskyn toiminra:

1. Käynnistä Numeroi kaivot käsky.

Ohjelma aukaisee Numeroi kaivot ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Numeroi Valitaan alueeksi koko verkosto tai aidattu alue.
Tapa Määrää minkälaiset numerot kaivoille luodaan. Voit 

osoittaa verkoston ensimmäisen numeroitavan kaivon 
DATA-painalluksella.

Etuliite Liittää numeron eteen asetetun etuliitteen esim. JV XXX.
Nollakaivon numero Nollakaivon kenttä määrää osoitetulle kaivolle tulevan 

numeron ja siitä numerointi kasvaa aina yhdellä. 
Sijoita teksti Määrää tekstien ilmansuuntan suhteessa kaivoon.
Etäisyys Numeron etäisyys mm:nä kaivon keskeltä tulosteessa.
Mittakaava Asetta tekstin koon tulostusmittakaavan mukaiseksi.
Kääntökulma Jos MicroStationin näkymä on käännetty, niin kaivojen 

numerot käännetään määritetyn näkymän suuntaiseksi.
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Sivusiirrä putkilinja kartalla

Sivusiirrä putkilinja kartalla työkalu määrittää putkilinjan sivusiirtymän karttaesityksessä. Tästä 
on hyötyä, jos kahden putkilinjan välimatka on pienempi kuin karttaesityksen viivapaksuus. Ilman 
sivusiirtoa kaksi putkilinjaa piirtyisi kartalla lähes päällekkäin.

Toiselle putkilinjalle voi määrittää sivusiirtymän kartalla. Käsky tehdään halutulle päälinjan 
kaivovälille. 

Sivusiirrä putkilinjaa kartalla käskyn toiminta:

1. Käynnistä Sivusiirrä putkilinjaa kartalla käsky.
2. Osoita siirrettävän välin ensimmäinen kaivo DATA-painalluksella
3. Osoita siirettävän välin viimeinen kaivo DATA-painalluksella.
4. Ohjelma valottaa siirrettävän linjan. Osoita DATA-painalluksella suunta johon sivusiirto 

tehdään.

Sivusiirto kartalla ikkuna avautuu.

5. Syötä sivusiirtokenttään arvo millimetreinä kartalla ja paina OK

Ohjelma tekee sivusiirron määritetylle välille.

Siirrä kartan teksti

Siirrä kartan teksti työkalun avulla siirretään putkilinjan tekstit uuteen sijaintiin. 

Siirrä kartan teksti käskyn toiminta:

1. Käynnistä Siirrä kartan teksti käsky.
2. Osoita siirrettävä teksti DATA-painalluksella.
3. Osoita uusi sijainti DATA-painaluksella.

Asetus: Vaikutus:
Siirto Siirron etäisyys millimetreinä paperilla.
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Siirrä kartan teksti piste

Siirrä kartan teksti piste työkalun avulla siirretään putkilinjan tekstit uuteen sijaintiin. 

Tämä työkalu toimii ainoastaan viiteviivallisten tekstien kohdalla. Mikäli kaivoon on liittyneenä 
useita putkia ja tekstit  menevät päällekkäin, voidaan  päällekkäisyydet poistaa toiminnolla.

Siirrä kartan teksti piste käskyn toiminta:

1. Käynnistä Siirrä kartan teksti piste käsky.
2. Osoita siirrettävä tekstipiste DATA-painalluksella.
3. Osoita uusi sijainti DATA-painalluksella.

Tuhoa kartan teksti

Tuhoa kartan teksti työkalun avulla tuhotaan kartan teksti yksi kerrallaan.

Tuhoa kartan teksti käskyn toiminta:

1. Käynnistä Tuhoa kartan teksti työkalu.
2. Tuhoa teksti osoittamalla sitä ja tee DATA-painallus.

Palauta kartan teksti

Palauta kartan teksti työkalun avulla palautetaan tuhottu kartan teksti.

Palauta kartan teksti käskyn toiminta:

1. Valitse kaivo tai putki.
2. Jos valittu kaivo, avautuu Kaivon karttaesityksen teksti ikkuna.

Jos valittu putki, avautuu Kaivon karttaesityksen teksti ikkuna.

3. Valitse tapauskohtaisista ikkunoista minkälaisia tietoja karttaesityksessä piirretään tai 
poistetaan.

4. Syötä ikkunan tiedot ja hyväksy DATA-painalluksella.

Ohjelma palauttaa tuhotut tekstielementit
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Palauta kartan tekstit aidan sisältä

Palauta kartan tekstit aidan sisältä työkalun avulla palautetaan tuhottu kartan teksti.

Palauta kartan tekstit aidan sisältä ikkunassa olevat lukitukset toimivat seuraavasti: Jos lukitus 
on päällä, niin muokataan tekstityypin olemassaoloa. Tekstityypin oikealla puolella ovat Kyllä-/
Ei-painikkeet. Jos valitaan Kyllä, ohjelma piirtää kaikille aidan sisällä oleville elementeille, joiden 
Seulontatyyppi on lukittu, karttatekstit. Jos valinta on Ei, niin poistetaan kaikki valitut tekstit.

Palauta kartan tekstit aidan sisältä käskyn toiminta:

1. Rajaa palautettava alue aidalla.
2. Käynnistä palauta kartan tekstit aidan sisältä käsky.

Palauta kartan tekstit aidan sisältä ikkuna avautuuValitse Seulontatyypeistä 

palautettavat verkostotyypit.Valitse Seulontatyypeistä palautettavat verkostotyypit.Valitse 
Seulontatyypeistä palautettavat verkostotyypit.

3. Valitse mitkä tekstitiedot Palautetaan.
4. Paina OK palauttaksesi valitut tekstit.

Piirrä putkipituusleikkaus

Piirrä putkipituusleikkaus työkalulla piirretään pituusleikkaus putkilinauksesta. Näytä 
päälinjatyökalulla piirretään ensin päälinja, joka valitaan pituusleikkauksen keskilinjaksi.

Piirrä putkipituusleikkaus käskyn toiminta:

1. Käynnistä Piirrä putkipituusleikkaus työkalu.
2. Osoita DATA-painalluksella päälinjaelementti.
3. Ohjelma avaa Piirrä pituusleikkaus ikkunan



4. Syötä ikkunan tiedot ja paina OK.

Leikkaus piirtyy näkymään ja voit sijoittaa sen haluamaasi paikkaan.

Projisoi putket pituusleikkaukseen

Projisoi putket pituusleikkaukseen työkalulla siirretään kaivot ja putket 
pituusleikkauskuvantoihin. Jos putkelle on määritelty kaivanto, ohjelma piirtää myös sen pohjan 
muodon pituusleikkaukseen.

Valitse ennen käskyn käynnistämistä MicroStationin Elementin valinta työkalulla se 
pituusleikkaus johon projisoidaan. Mittalinja on useinmiten kompleksinen elementti, joka 
koostuu viivoista ja ympyrän kaarista.

Projisoi putket poikkileikkauksiin käskyn toiminta:

1. Valitse ennen käskyn käynnistämistä MicroStationin Elementin valinta työkalulla se 
pituusleikkaus johon projisoidaan.

2. Käynnistä Projisoi putket pituusleikkaukseen työkalu.

Tämä avaa Leikkausesitys ikkunan.

Asetus: Vaikutus:
Otsikko Määrittää poikkileikkauksen otsikon.
Muoto Määrittää pituuspoikkileikkauksen muoto. Käyttäjä voi 

määrittää pituuspoikkileikkauksen asetuksissa omia 
muotoja. Vaikuttaa leikkauksen yleisulkoasuun.

Vaaka Määrittää asteikon vaakamittakaavan.
Pysty Määrittää asteikon pystymittakaavan.
Alaraja Määrittää korkeusasteikon alarajan.
Yläraja Määrittää korkeusasteikon ylärajan.
Askel Määrittää korkeusasteikon lukemien askelvälin.
Alkupaalu Määrittää leikkauksen alkupaalun. 
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3. Syötä ikkunan asetukset ja paina OK.

Ohjelma piirtää valitut elementit pituusleikkaukseen.

Asetus: Vaikutus:
Valintatapa Määrittää elementtien valintamenetelmän.
Piirtotapa Määrittää piirtotavan ulkoasun.
Hyväksy elementit Määrittää piirrettävät verkostotyypit.
Putkitekstit Määrittää piirrettävät putkitekstit.
Kaivotekstit Määrittää piirrettävät kaivotekstit.
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Piilota taustaviivat

Piillota taustaviivattyökalulla piirretään pituusleikkaus putkilinauksesta. Näytä 
päälinjatyökalulla piirretään ensin päälinja, joka valitaan pituusleikkauksen keskilinjaksi.

Piilota taustat käskyn toiminta:

1. Valitse ensin leikkauskuvanto MicroStationin Valitse elementti työkalulla, josta 
päällekkäiset viivat poistetaan.

2. Käynnistä Poista taustaviivat käsky.
3. Ohjelma katkaisee piiloon jäävät viivat.

Projisoi putket poikkileikkauksiin

Projisoi putket poikkileikkaksiin työkalulla siirretään putket poikkileikkauskuvantoihin.. Käsky 
lisää muuten valmiiseen poikkileikkaukseen putken kohtaan, jossa putki lävistää kuvannon.

Jos putkelle on määritelty kaivanto, ohjelma piirtää myös sen muodon poikkileikkaukseen.

Mittalinjan elementi valitaan ennen käskyn käynnistämistä. Mittalinja on useinmiten 
kompleksinen elementti, joka koostuu viivoista ja ympyrän kaarista.

Projisoi putket poikkileikkauksiin käskyn toiminta:

1. Tee ensin TerraModelerin Piirrä poikkileikkaukset työkalulla putkilinjasta 
poikkileikkaukset.

2. Käynnistä Projisoi putket poikkileikkauksiin työkalu ja osoita DATA-painalluksella 
mittalinjan elementti ja hyväksy DATA-painalluksella. Tämä avaa Poikkileikkaukset 
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ikkunan.

3. Syötä ikkunan asetukset ja paina SIIRRÄ-painiketta ja osoita valitun valintatavan mukaan 
kuvantoon siirettävät elemnti/elementit.

Asetus: Vaikutus:
Tiedosto Mittalinjalle voidaan määrittää tyyppipoikkileikkaus joka 

talletetaan *.pkl tyypiseksi piedostoksi. Voit aikaisemmin 
talletetun tiedoston joka piirttyy poikkileikkauksiin.

Osoita Kuten muissakin esityksissä, valitaan tapa jolla siirrettävät 
putket myöhemmin osoitetaan poikkileikkauksiin.

Värillinen esitys Jos lukittuna, pirretään asetusten mukaisilla väreillä putket.
Kirjoita putken vesijuoksu Jos lukittuna, piirretään kaivoihin vesijuoksut.
Alkupaalu Jos mittalinja ei ala nollasta, sille pitää syöttää alkupaalu.
Loppupaalu Voit kääntää paalulukeman kulkusuunnan toisinpäin 

valitsemalla laskeva.
Hyväksy elementit Linjastotyypit joiden putkielementit piirretään 

poikkileikkauksiin.
Paalu Ohjelma löytää kohteesta TerraModelerilla piirretyt 

poikkileikkaukset. Tässä näkyy niiden paalulukemat. Voit 
poistaa poikkileikkauksia yksi kerrallaan.

Asteikko Näyttää löydettyjen poikkileikkauksien asteikkojen alimmat 
ja ylimmät korkeudet.

Siirrä Käynistää varsinaisen poikkileikkauksiin piirron.
Lisää
Tuhoa Poistaa listasta ne poikkileikkaukset joihin putkien kulkua ei 

piirretä.
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Raportit käskyillä listataan suunnitelmasta määrälaskentaluetteloita, elementtien 
koordinaattitietoja atribuutteineen, listauksia mittausta sekä siirtoa toisiin suunnittelujärjestelmiin 
varten, kaivokortit ja putkikaivantojen massat. 

Listaa elementit

Listaa elementit käsky tulostaa tekstitiedostoon luettelon kaivoista tai putkista. Listassa näkyy 
kunkin yksittäisen elementin tiedot omalla rivillään. Tulostettavat elementit rajataan aidalla ennen 
käskyn käynnistämistä. Asetuksilla voidaan määrittää mitä elementtejä listaukseen tulostetaan.

Listaa elementit käskyn toiminta:

1. Rajaa haluttu alue aidalla.
2. Valitse Listaa elementit käsky.

Ohjelma avaa Listaa kaivot tai putket ikkunan, josta valitaan halutut elementit

Käskyn nimi Kuvake Toiminta

Listaa elementit Listata putkielementit atribuuttitietoineen

Listaa summat Listata määräluetteloita putkielementeistä

Listaa koordinaatit Listata suunnitelman paalutusta varten tai tsoiseen 
suunnittelujärjestelmään siirtoa varten

Piirrä kaivokortit Piirtää suunnitelmasta kaivokortit

Laske kaivantomassat Laskea putkikaivantojen massat
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3. Syötä ikkunan asetukset ja paina OK.

Ohjelma avaa listaa kaivot / putket ikkunan, josta valitaan listattavat elemnttikohtaiset tiedot.

4. Syötä tiedot ikkunaan ja paina OK.

Ohjalma avaa tiedostonhallinta ikkunan.

5. Valitse hakemisto mihin listaus talletetaan, niemä tiedosto ja paina OK
6. Hyväksy aidan sisältö DATA-painalluksella.

Tiedosto on talletettu. Alla esimerkki listauksesta.

Listaa summat

Listaa summat käsky tulostaa kaivojen määräraportin, putkien määräraportin tai kaivantolistan. 
Tulostettavat elementit rajataan aidalla ennen käskyn käynnistämistä. Asetuksilla voidaan 
määrittää mitä elementtejä listaukseen tulostetaan.

Listaa summat käskyn toiminta:

1. Rajaa haluttu alue aidalla.
2. Valitse Listaa summat käsky.

Tämä avaa Listaa määrät Ikkunan.
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3. Syötä tiedot ikkunaan ja paina OK.

Ohjelma avaa tiedostonhallinta ikkunan.

4. Valitse hakemisto mihin listaus talletetaan, niemä tiedosto ja paina OK.

Tiedosto on talletettu. Alla esimerkki määrälistauksesta.

Listaa koordinaatit

Listaa koordinaatit käsky tulostaa kaivojen koordinaatit, johdon taitepisteiden tai liitosten 
koordinaatit mittalaitteelle sopivassa muodossa. Näin voidaan siirtää verkostosuunnitelma myös 
muihin suunittelujärjestelmiin. Tulostettavat elementit rajataan aidalla ennen käskyn 
käynistämistä. Asetuksilla voidaan määritellä mitä elementtejä listaukseen tulostetaan.

Listaa koordinaatit käskyn toiminta:

1. Rajaa haluttu alue aidalla.
2. Valitse Listaa koordinaatit käsky.

Tämä avaa Listaa koordinaatit Ikkunan.
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3. Syötä tiedot ikkunaan ja paina OK.

Ohjelma avaa Listaa viemärikoordinaatit ikkunan

4. Syötä tiedot ikkunaan ja paina OK

Ohjelma avaa tiedostonhallinta ikkunan.

5. Valitse hakemisto mihin listaus talletetaan, nimeä tiedosto ja paina OK.

Asetus: Vaikutus:
Kaivon kannen koodi Määrittää kaivon kannen koodin listaukseen.
Kaivon pohjan koodi Määrittää kaivon pohjan koodin listaukseen.
Tulevan putken koodi Määrittää tulevan putken koodin listaukseen.
Lähtevän putken koodi Määrittää lähtevän putken koodin listaukseen.
Piirrä putkien numerot Piirtää putkien numerot kuvatiedostoon halutulle tasolle. 

Tästä on hyötyä, kun tulostetaan kartta maastomittauksia 
varten.

Tiedostomuoto Tiedostomuoto, jota mittausjärjestelmä tai toinen 
suunnittelujärjestelmä lukee.

TEKLA-muoto TEKLA-tiedostomuodosta on olemassa eri variaatioita. 
Tästä voi valita tarkoitukseen sopivan vaihtoehdon.
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Tiedosto on talletettu. Alla esimerkki TEKLA-muotoisesta listauksesta muotoa

Pinta-Viiva-Koodi-Nro-N-E-Z.

 

Piirrä kaivokortit

Piirrä kaivokortit käsky piirtää valituista verkostotyypeistä kaivokortit. Haluttu alue on ensin 
rajattava aidalla.

Piirrä kaivokortit käskyn toiminta:

1. Rajaa haluttu alue aidalla

Ohjelma avaa Piirrä kaivokortit ikkunan.

2. Syötä ikkunan tiedot ja paina OK.
3. Hyväksy aidan sisältö DATA-painalluksella.
4. Osoita kaivokorttien sijainti näkymässä.

Ohjelma piirtää kaivokortit.
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Ohjelma muodostaa jokaisesta kaivokortista solun. Mikäli haluat editoida kortin tietoja, se pitää 
hajoittaa MicroStationin Tiputa elementti käskyllä.

Laske kaivantomassat

Laske kaivantomassat käsky laskee kaivantomassoja putkiin sidottujen kaivantojen 
tyyppipoikkileikkausten perusteella. Katso putkiasetukset kohta Kaivanto. Käskyn käyttö vaatii, 
että koneessa on TerraModelerin täysi käyttöoikeus.

Laskettava alue pitää rajata aidalla ennen käskyn käynnistämistä. Laskentaan tulee mukaan kaikki 
aidan sisällä olevat putket, joille on asetettu kaivanto.

Laske kaivantomassat käskyn toiminta:

1. Rajaa haluttu alue aidalla.
2. Käynnistä Laske kaivantomassat käsky.
3. Hyväksy aidattu alue DATA-painalluksella.

Tämä avaa Laske leikkausmassat ikkunan ikkunan.

4. Syötä ikkunan tiedot ja paina LASKE
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Ohjelma laskee massat ja ilmoittaa tuloksen sekä piirtää kuvantoon 
poikkileikkauskaivannot.

Asetus: Vaikutus:
Askel Leikkaisten laskentaväli. Kannattaa valita maaston 

muotojen mukaan. Mitä äkkinäisempiä korkeusvaihteluja, 
sitä pienempi leikkausten väli.

Laske Voit valita kokonaiskaivun leikkausten osalta rajoittuen 
poikkileikkauksen asetuksissa määrättyyn pintaan tai
leikkausten kohdalta kahden TerraModeler pinnan välisen 
tilavuuden.

Ylempi pinta
Alempi pinta
Piirto Leikkaukset voidaan piirtää väliaikaisesti ja pysyvästi 

kuvatiedostoon.
Tehty Ilmoittaa laskennan edistymisen.
Leikkausmassat Leikkausmassat kiintoteoreettisina kuutiometreinä.

Asetus: Vaikutus:
Tila Mikäli muutat alkuperäistä putkilinjaa, käytä asetusta 

Muuta alkuperäinen. Jos haluat luoda kopion 
alkuperäisestä, käytä asetusta Luo kopio.
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Osa III: Lisäasetukset
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9 Asetushakemistot
TerraPipe käyttää samanlaista hakemistorakennetta kuin kaikki muutkin Terra-sovellukset. 

On suositeltavaa asentaa kaikki Terra-sovellukset samaan hakemistoon.

Alla on esitetty tyypillinen hakemistorakenne, kun TerraPipe on asennetu C:\TERRA 
hakemistoon.

c:\terra hakemisto jonne TerraPipe on asennettu

config ympäristömuuttujuien määrityksille

 tpipe.cfg määrittelee ympäristömuuttujat

docs ohje- ja opastustiedostoille

 tpipe.pdf Adobe Acrobat lukuohjelman tiedosto

license käyttöoikeustiedostoille

 tpipe.lic käyttöoikeustiedosto

ma ohjelmatiedostoille

 tpipe.ma ohjelmatiedosto

 tpipe.dll rutiinikirjasto

tpipe sovelluksen asetustiedostoille

 tpipe.inf tpipen oletus asetustiedosto

 stella.dat Stella tuonnin vastaavuustaulukkotiedosto

 stellamm.dat Stella ja Tpipe kaivojen materiaalien vastaavuus

 stellapm.dat Stella ja Tpipe putkien materiaalien vastaavuus

 tpipe.upf automaattisesti tallennetava Tpipe parametri

 tpipe.tmp automaattisesti tallennetava Tpipe parametri

 asccvfmt.inf ascii tiedoston tyyppi mitattujen kaivojen kansien tietojen formaatille

 asctpfmt.inf ascii tiedoston tyyppi mitattujen putkien alku- ja loppupisteiden tietojen  

formaatille

 ascjhfmt.inf ascii tiedoston tyyppi mitattujen paineputkien koordinaattitietojen 

formaatille



Sivu 112
10 Ympäristömuuttujat

10 Ympäristömuuttujat
MicroStation löytää TerraPipen ympäristömuuttujien avulla. TerraPipen asennusohjelma 
kirjoittaa tarvittavat muuttujien määritykset TERRA.CFG tiedostoon, jonka se sijoittaa 
MicroStationin CONFIG\APPL alihakemistoon.

Esimerkki tiedoston C:\USTATION\CONFIG\APPL\TERRA.CFG sisällöstä:

#-------------------------------------------------------
#
#  TERRA.CFG - Configuration for Terra Applications
#
#-------------------------------------------------------

TERRADIR=c:/terra/
TERRACFG=$(TERRADIR)config/
TERRADOCS=$(TERRADIR)docs/

MS_MDLAPPS < $(TERRADIR)ma/
MS_MDLAPPS < $(TERRADIR)draftma/

%if exists ($(TERRACFG)*.cfg)
%include $(TERRACFG)*.cfg
%endif

Yllä olevan tiedoston %include käsky lukee kaikki C:\TERRA\CONFIG hakemistossa olevat 
konfiguraatiotiedostot. Sinne sijoitettu TerraPipen konfiguraatiotiedosto pitää sisällään:

#--------------------------------------------------------------
#
#  TPIPE.CFG - TerraPipe Configuration File
#
#--------------------------------------------------------------

TPIPE_LICENSE=$(TERRADIR)license/
TPIPE_SET=$(TERRADIR)tpipe/

Oletusasetuksin varustettu MicroStation lataa kaikki yllä olevat muuttujien määritykset 
automaattisesti. Muuttujien arvon voi tarkistaa MicroStationin Työympäristä/ 
Asetusmuuttujat-valikosta. Jos muuttujien määritykset eivät ole oikein, voit syöttää oikeat 
määritykset käsin.

MS_MDLAPPS osoittaa hakemiston, jossa on TPIPE.MA tiedosto.

TPIPE_LICENSE kertoo hakemiston, josta on käyttöoikeustiedosto TPIPE.LIC .

TPIPE_SET näyttää hakemiston, jonne asetustiedosto TPIPE.INF tallettuu. Lisäksi se 
määritteleeTPIPE.UPF tiedoston ja toisten resource-tiedostojen sijainnin, kuten Stella tuonti 
asetukset ja ascii-tiedostojen tuontiasetukset.

TERRADOCS määrittelee käsikirjan pdf-tiedosto sijainnin, josta TerraPipen Opastus-käsky 
aukaisee sen. Manuaalin nimi pitää olla TPIPE:PDF.

TERRA_ACROBAT määrittelee, missä Acrobat Reader ohjelma sijaitsee. Esimerkiksi: 
TERRA_ACROBAT=c:\program files\adobe\acrobat 6.0\reader\acrord.exe


