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MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, CIVILPOINT OY 

 

Civilpoint tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oi-

keudet koulutusaineistoihin kuuluvat Civilpointille. Mikäli Civilpoint luovuttaa koulutusaineistoja 

Asiakkaalle, Asiakkaalla on oikeus käyttää aineistoja vain osana Civilpointin tarjoamaa koulutusta. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää aineistoja muussa toiminnassaan (esimerkiksi sisäisten koulu-

tusten järjestämisessä) ilman Civilpointin erillistä suostumusta. 

 

 

 

Civilpoint Oy 

Klovinpellontie 1-3 

02180 ESPOO 

 

Puhelin: 09 2313 2130 

 

Sähköposti: training@civilpoint.fi  

 

Web: civilpoint.fi  

  

mailto:training@civilpoint.fi
https://civilpoint.fi/
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1 NOVAPOINT SOUNDINGS EDITOR 

Novapoint Soundings Editor on osa Novapoint Soundings -tuotetta. Se on erikseen 

asennettava ohjelmamoduli, joka ei vaadi AutoCAD ohjelmistoa toimiakseen, vaikka 

suurin hyöty saadaankin AutoCADin yhteydessä. Soundings Editor varaa saman li-

senssin kuin itse Soundings tuotekin. 

Novapoint Soundings Editor on pohjatutkimusrekisteri, johon pohjatutkimusaineisto 

talletetaan. Tallettaminen tapahtuu lukemalla Infra -pohjatutkimusformaatin mukai-

sia tiedostoja. 

Novapoint Soundings:lla on oma ohjetiedostonsa.  
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2 KIRJAUTUMINEN 

Valitse: Tiedosto → Yhdistä tietokantaan… 

 

Kirjaudu tietokantaan. 
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3 YLEISNÄKYMÄ 

 

3.1 HAKURAJAUS 
Tällä alueella tehtävillä määrityksillä rajataan sitä tietomassaa, joka projektipuussa 

näytetään. 

 

Selitykset: 

Projekti Anna etsittävän projektin nimi. 

Pistetunnus Anna etsittävän kairauksen pistenumero. 

Työnumero Anna tutkimuksen työnumero. 

Sijaintinumero Automaattisesti muodostuva sijaintinumero, jota voi käyttää 

rajauksena. 

Meta Määritä metadatatunnus. 



        

   7(17)  

    

       

Aikaväli Voidaan määrittää, miltä aikaväliltä kairaukset haetaan pro-

jektipuuhun. 

Tutkimuslajit        Valitaan tutkimuslajit, jotka halutaan projektipuuhun. Tulok-

sena sijainnit joissa on joku valituista tutkimuslajeista. 

Alue Toiminnolla voidaan valita tarkasteltava osa-alue projektista. 

Vapaamuotoinen alue voidaan määrittää osoittamalla kar-

tasta. Alueesta voidaan näyttää pisteet alueen sisä- tai ulko-

puolelta. 

Poista rajaukset Tällä toiminnolla poistetaan kaikki hakurajauksessa valitut 

ehdot. 

Toimintovalikko 

/ Näytä 

Toimintovalikon kautta voi tyhjentää kaikki rajaukset tai alue-

rajauksen. 

3.2 PROJEKTIPUU 

 

Projektipuussa näkyvät kaikki tietokannassa olevat projektit tai projektit, joilla on 

tutkimuspisteitä, jotka täyttävät hakurajauksen ehdot. 

Valitsemalla projektin aukeaa sen alle mittauspisteet (= sijainti) ja karttaikkunassa 

näkyvät projektin sijainnit. 

Sijainnin alle aukeaa tutkimuksen tyyppi/tyypit. Yhdellä sijainnilla voi olla useita tut-

kimustyyppejä. Yhdellä sijainnilla ei kuitenkaan voi olla useaa saman tyyppistä tutki-

musta. (Lukuun ottamatta yhdistelmäkairauksia) 

3.3 MUOKKAUSTILA 
Ohjelmassa on kaksitasoinen muokkaustila. Muokkaus kohdistuu aina projekti-

puussa aktiivisena olevaan projektiin, sijaintiin tai tutkimukseen. 

Muokkaustila -napista  saadaan päälle tila, jossa voidaan lisätä ja poistaa projek-

teja, sijainteja ja tutkimuksia sekä tuoda tietoja tiedonsiirrolla. 

Painamalla Muokkaa -napista  päästään muuttamaan projektien, sijaintien ja tut-

kimusten tietoja sekä perustietoja. 
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Muokkaustilasta poistutaan valitsemalla Tallenna muutokset  tai Hylkää muutok-

set . 

3.4 TIETOKANTA 

 

Tietokanta -välilehdellä näytetään aktiivisen tietokannan projektit ja tutkimusten 

lukumäärät. Sarakkeita voi leventää tai kaventaa viemällä hiiren osoittimen sarakkei-

den väliin ja vetämällä. Sarakkeen koko nimen näet viemällä hiiren osoittimen sarak-

keen otsikon päälle. Tietoja voi lajitella painamalla sarakkeen otsikkoa A -> Ö tai Ö -

> A. 

3.5 PROJEKTI 
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Projekti -välilehdellä näkyvät projektin tiedot ja grafiikkaikkunassa projektin sijainti-

pisteet. Projektin tiedot näytetään vasemmanpuoleisella palstalla. Osoittamalla pis-

tettä projektipuussa tai grafiikkaikkunassa, valitun pisteen tiedot näkyvät oikean-

puoleisella palstalla. 

3.6 TUTKIMUS 

 

Tutkimus -välilehdellä näytetään tutkimustiedot sijaintipisteestä. Yhdellä sijainnilla 

voi olla useita tutkimuksia ja niitä voidaan tarkastella valitsemalla haluttu tutkimus 

projektipuusta. 

3.7 PERUSTIETO 

 

Perustieto -välilehden tiedot ovat yhteisiä koko tietokannalle. Perustiedoista muo-

dostetaan valintalistoja tutkimusten ja sijaintien täyttöä varten. 
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HUOM! Maalajit -välilehdellä määritellään myös maalajien luokitus (ISO, EM tai 

GEO). GEO maalajeja ei ole suositeltavaa poistaa eikä lisätä (luokitus on 

määritelty Infra-pohjatutkimusformaatissa). Maalajin luokitus vaikuttaa 

myös siirtotiedoston kirjoittamiseen (esim. EM-maalajit kirjoitetaan eri ta-

valla kuin GEO maalajit). 

4 POHJATUTKIMUSTIEDOSTON LUKU 

Novapoint Soundings Editorilla voidaan siirtää Infra -pohjatutkimusformaatin mu-

kaisia siirtotiedostoja tietokantaan. Tiedonsiirto tapahtuu ohjatun toiminnon avulla. 

Tiedoston sisäänluvun yhteydessä tietoja voidaan tarkastaa ja tarvittaessa poistaa 

tai muokata siirrettäviä tietoja. 

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan siirtotiedosto, joka halutaan lukea sisään. Tie-

dosto voi olla muotoa NP Infra -pohjatutkimustiedosto (*.npinf) tai Tek-tiedosto 

(*.tek). 

Puuttuvien tietojen täydennystä voidaan tarvita, jos lähdeaineistosta puuttuu joita-

kin tietoja, joita tarvitaan tietokantaan. 

 

 

Toisessa vaiheessa tarkastetaan sisään luettavia tietoja. 
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Mahdolliset virheet pitää korjata suoraan alkuperäiseen tiedostoon. 

 

Kolmannessa vaiheessa valitaan tai luodaan projekti, johon tiedot talletetaan. 

Metadata on pakollinen tieto, joka valitaan alasvetovalikosta. 
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Siirron aloitus vahvistetaan painamalla Seuraava >. 

Mikäli tiedonsiirrossa havaitaan poikkeamia tietokannan ja siirtotiedoston välillä, 

voidaan niitä tässä vaiheessa muokata. 

 

Muuten jatketaan tiedon siirtämisellä. 
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5 INFRA -POHJATUTKIMUSTIEDOSTON KIRJOITUS 

NP Soundings Editorilla voidaan kirjoittaa Infra -pohjatutkimusformaatin mukaisia 

pohjatutkimustiedostoja. 

Ensimmäisellä sivulla näkyvät tutkimukset, jotka on valittu kirjoitettaviksi. 

HUOM!   Valitut tutkimukset ovat niitä tutkimuksia, jotka näytetään projektin gra-

fiikkaikkunassa. Näkyvyyteen vaikuttavat kaikki hakuehtojen rajaukset. 

Valitut hakurajaukset näkyvät ensimmäisellä sivulla. Ensimmäiseltä si-

vulta voidaan myös valita käytettävä Infra -pohjatutkimusformaatin ver-

sio. 

 

 

Anna kirjoitettavalle siirtotiedostolle nimi ja sijainti. 
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Siirtotiedoston kirjoittamisen edistyminen näytetään seuraavalla sivulla ja siirron 

valmistuttua viimeisellä sivulla ilmoitetaan siirrettyjen tutkimusten lukumäärä. 
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6 PROJEKTIN POISTAMINEN 

Tietokannasta voidaan poistaa yksittäisiä tutkimuslajeja, sijainteja ja projekteja.  

Tutkimuksen poistaminen 

Aseta ennen tutkimuksen poistamista muokkaustila päälle .  

Tutkimus voidaan poistaa, kun se on aktivoitu projektilistalta. Tämän jälkeen vali-

taan Poista → Poista tutkimus tai ottamalla hiiren oikea ja valitsemalla poista tutki-
mus. 

Sijainnin poistaminen 

Sijainti poistetaan aktivoimalla haluttu sijainti projektilistalta ja valitsemalla Poista 

→ Poista sijainti tai ottamalla hiiren oikea ja valitsemalla poista sijainti. 

Sijainnin poistamisen yhteydessä ohjelma poistaa kaikki sijaintiin liittyvät tutkimuk-

set.  

Projektin poistaminen 

Projekti voidaan poistaa vasta, kun kaikki sen sisällä olevat sijainnit on poistettu. 

Aktivoi haluttu projekti ja valitse Poista → Poista sijainteja tutkimuksineen tai otta-

malla hiiren oikea ja valitsemalla poista tutkimus. Valitse listalta halutut tutkimukset 

tai Valitse kaikki –painike ja valitse Poista, jonka jälkeen kaikki sijainnit poistuvat.  

 

Tämän jälkeen voidaan poistaa tyhjennetty projekti projektipuusta valitsemalla 

Poista → Poista projekti tai ottamalla hiiren oikea ja valitsemalla Poista projekti.  
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7 YHTEYSTIEDOT 

Civilpoint Oy 

Klovinpellontie 1-3 

02180 Espoo 

 

Vaihde:  09 2313 2150 

Kotisivut: civilpoint.fi 

 

Sähköpostiosoitteet: 

Tukipalvelut support@civilpoint.fi 

Myynti sales@civilpoint.fi 

Henkilöt etunimi.sukunimi@civilpoint.fi 

 

https://civilpoint.fi/
mailto:support@civilpoint.fi
mailto:sales@civilpoint.fi
mailto:etunimi.sukunimi@civilpoint.fi

