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1.  Tekla Civil 18.2-00, Tekla Civil WebMap 18.2 

25.6.2018 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

1.1    Pääsovellus (18.2-00) 

1.1.1 Uudet optiot 

WFS palvelujen hyödyntäminen Nyt on mahdollista määrittää yhteyksiä 

WFS-palveluihin ja saada niistä dynaamisesti haettua vektoridataa 
ominaisuustietoineen karttanäkymään. 

 
1.1.2 Uudet ominaisuudet 

Tuoteliitos Tekla Civilin ja Trimble Novapoint Basen välille. Liitos 

mahdollistaa mm. linjojen ja pintojen siirron tuotteiden välillä. Liitos vaatii 
toimiakseen Trimble Novapoint Base 21 –version. 

 
Nyt on mahdollista näyttää poikki- ja pituusleikkauksissa pintojen taitteiden Z-

arvot sekä taitteiden välisten pintaosien kaltevuudet. On myös 
mahdollista näyttää pintojen nimet ja pintojen väliset mittalinjan kohdan 
korkeuserot. Näiden näyttämiseen voidaan vaikuttaa pika-asetuksissa 
sekä leikkausnäkymän asetuksissa. Näitä mitoitusasetuksia voidaan 
muuttaa suunnittelupoikkileikkauksessa myös Mitoitus-välilehdeltä. 

 
Karttakoordinaattisten XY tai XYZ pisteiden projisoitu sijainti voidaan nyt 

näyttää leikkauksissa koordinaattikerääjän (Tarkastele--
>Koordinaattikerääjä...) avulla. Karttakoordinaatit voidaan kirjoittaa tai 
liittää koordinaattikerääjään ja kerääjän toiminnolla "Luo tilapäispisteitä 
kaikkiin näkymiin osoitetun näkymän perusteella" avonaisina oleviin 
leikkausnäkymiin näytetään karttasijainnin mukaan projisoidut 
tilapäispisteet (jos z määritetty) tai projisoidut tilapäispystyviivat. 

 
 

1.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt Inframodel –formaatin kirjoituksen oletusversiona on Inframodel4. 
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Lisätty Inframodel-tiedoston kirjoituksen käynnistyskomento ribbon-editorin 
komentolistaan. 

 
Mahdollistettu Trimblen koordinaatistomuunnoksen käyttö referenssikartoille, 

mikä tarkentaa muunnosta erityisesti KKJEUREF –
muunnoksen tapauksessa. 

 
Korjattu IFC-mallin leikkausviivojen kirjoitus CAD-tulosteeseen. 
 
Referenssikartan tiedostovalitsin muistaa nyt edellisen valitun tiedoston 

hakemiston. 
 
Korjattu referenssikartan kohteen ominaisuusdialogilla näytettävä kohteen 

tason nimi, joka joissain tilanteissa oli väärä. 
 
Parannettu muokkauskahvojen sijainnin määritystä zoomattaessa lähellä 

näkymän reunaa. 
 
 

1.1.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty projektiomuunnosten määrityksiin EPSG:5048 ETRS89 / 
TM35FIN(N,E). 

 
Oletusarvoisesti Oracle 12 kannasta tehtyä projektidumppia ei voida lukea 

Oracle 11 kantaan. Lukeminen onnistuu, jos Oracle 12 serveristä on tehty 
projektidumppi käyttäen Oracle 11 clienttiä. Jos työasemalle on asennettu 
sekä Oracle 12 client (joka on oletusarvoisesti käytössä) että Oracle 11 
client, niin nyt on mahdollista määrittää mitä Oraclen exp.exe -ohjelman 
versiota käytetään dumpin kirjoituksessa. Määritys tehdään 
yleisasetuksella "Oracle Exp.exe -ohjelman tiedostopolku". 

 
 

1.2    Tekla Civil Standalone (18.2-00 BETA) 

1.2.1 Uudet optiot 

 
1.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
1.2.4 Järjestelmämuutokset 
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1.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (18.2-00) 

1.3.1 Uudet optiot 

 
1.3.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

1.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Parannettu pintojen nimien, korkeuslukemien ja kaltevuuksien näyttämistä 
poikkileikkauksessa. 

 
1.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

1.4  Rakennesovellus (18.2-00) 

1.4.1 Uudet optiot 

 
1.4.2 Uudet ominaisuudet 

 Rakenneviestit. Rakennesovelluksen viestit ja virheilmoitukset näytetään nyt 

myös taulukkonäkymässä. Taulukossa näkyy viestien luokittelu sekä 
tietoa viestin aiheuttaneesta kohteesta. Taulukon avulla viestin sijaintia 
voidaan visualisoida sekä päästä käsiksi vietin aiheuttaneeseen 
kohteeseen. Tarkoituksena on lisätä tällaista interaktioita 
rakennesovelluksen varoituksille ja virhetilanteille tulevissa versioissa.  

 
Kytketyt rakenteet. Kytketyt rakenteet näytetään nyt taulukossa 

kytkentäjärjestyksessään. Taulukon avulla voidaan visualisoida 
rakenteiden sijainteja sekä päästä käsiksi rakennekohtaiseen rakenne-
editoriin. 

 
Puuvalikon pikavalikossa on nyt toiminto tasauksellisten ja tasauksettomien 

linjojen näyttämiseksi (Näytä/piilota erikoiskohteet --> Näytä tasaukselliset 
linjat, Näytä/piilota erikoiskohteet --> Näytä tasauksettomat linjat). 

 
Rakenteiden valintataulukon sarakkeeseen tehty tuplaklikki aukaisee nyt 

kyseisen kohteen sarakkeen mukaisen ominaisuusikkunan, esimerkiksi 
linjasarakkeeseen tehty tuplaklikki aukaisee linjan ominaisuusikkunan. 

 
1.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Parannettu ohjelman toimintaa, joka saattoi hävittää rakenteen 
kytkentäpisteen tiedon joidenkin toimintoketjujen tuloksena. 

 
Parannettu parametrisen rampin reunaketjujen laskentaa. 
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Korjattu massalaskenta parametrisen liittymän aluerakenteelle eräässä 
tilanteessa. 

 
Korjattu aluerakenteen pinnan muodostumista eräillä alueilla. 
 
Parannettu ohjelman toimintaa luettaessa LandXML –muotoisesta tiedostosta 

ratapaaluja, joilla ei ole lainkaan nimeä. Tällaisen tiedoston lukemisen 
jälkeen tietokantallennus epäonnistui. 

 
Täsmennetty tietokantatallennuksen epäonnistumisesta kertovia viestejä.  
 
Korjattu massalaskennan tulosten karttavisualisoinnin CAD-kirjoituksen 

aiheuttama ohjelman satunnainen kaatuminen. 
 
Lisätty dynaamisen ajouramallin määrityksiin uusia mitoitusajoneuvoja eri 

ajotavoille sekä täsmennetty mitoitusajoneuvojen nimeämistä. 
 
Korjattu alueen reunalinjan rakenteen poistaminen uutta rakennetta 

kytkettäessä eräissä tilanteissa. 
 
Elementti-ikkunassa on nyt painike elementin linjan ominaisuusikkunan 

avaamiseksi. 
 
Massalaskenta visualisoinnilla voidaan nyt käynnistää myös aluedialogilta ja 

väylädialogilta. 
 
Korjattu aluerakenteiden massalaskentaa eräissä tilanteissa, joissa koko 

aluetta ei huomioitu massalaskennassa. 
 
Nopeutettu "Linjan rakennekytkennät" -pikavalikkotoimintoa.  
 
 

1.4.4 Järjestelmämuutokset 

Dynaamisen ajouran vanhat määritystiedostot voivat jäädä 
asennushakemistoon, jos uusi versio asennetaan vanhan version päälle 
(esim. C:\Program Files\Tekla\Civil_18.1-00\Str\VehiclePaths\Moduulirekka_Kam.xml).   

 
 
 

1.5  Maasto- ja karttasovellus (18.2-00) 

1.5.1 Uudet optiot 

 
 

1.5.2 Uudet ominaisuudet 

Maasto ja kartta sovellukselle on lisätty toiminto ”Tallenna ja päivitä”, joka 
tallentaa omat muutokset ja hakee viimeisimmän tilanteen tietokannasta. 
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1.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu ojanpohja –viivalajin suuntanuolien kirjoitus CAD-tiedostoon. 
 
 

1.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

1.6  Varusteet ja laitteet sovellus (18.2-00) 

1.6.1 Uudet optiot 

Vapaa varuste Nyt on mahdollista määrittää uusia varusteluokkia ja niihin 

uusia varustetyyppejä. Varustetyyppejä voidaan määrittää myös 
olemassa oleviin varusteluokkiin. Varustetyypeille voidaan määrittää 
käytettävät kuvaustekniikat sekä 3D-symbolit ja ominaisuusattribuutit. 
Myös voidaan luoda uusia ominaisuusattribuutteja ja määrittää niitä 
olemassa oleville ja uusille varustetyypeille. 

 
1.6.2 Uudet ominaisuudet 

Mahdollistettu pintarakenteiden, kuten kiveys ja nurmetus, siirto Inframodel4 –
tiedostossa. 

 
Varustesovellukselle on lisätty toiminto ”Tallenna ja päivitä”, joka tallentaa 

omat muutokset ja hakee viimeisimmän tilanteen tietokannasta. 
 

1.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Putken ja kaivon siirron ikkunaan on entisten valintojen Säilytä kaltevuus ja 
Säilytä korkeusasema lisäksi lisätty Peruuta-toiminto.  

 
Korjattu kaapelien ja putkien tilavarauksien näyttämistä 3D-näkymässä. 
 

Parannettu kaapelien näyttämistä leikkausnäkymissä. 
  

 
1.6.4 Järjestelmämuutokset 

Täydennetty kitakaivojen kuvaustekniikkaa.  
 

 

1.7  Pohjatutkimussovellus (18.2-00) 

1.7.1 Uudet optiot 

 
 

1.7.2 Uudet ominaisuudet 
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1.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
1.7.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

1.8  Piirustussovellus (18.2-00) 

1.8.1 Uudet optiot 

 
 

1.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

1.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

1.9  Projektipiirtokohteet sovellus (18.2-00) 

1.9.1 Uudet optiot 

 
1.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
1.9.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

1.10  Trimble Locus liitos (18.2-00) 

1.10.1 Uudet optiot 

 
1.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu tuoteliitoksen toimintaa, joka eräissä tilanteissa piirsi viiva-aineistojen 
toisen pään nollanolla -koordinaattiin. 
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Korjattu referenssikarttojen ja tuoteliitosaineistojen yhtäaikaisen käytön 

aiheuttamat satunnaiset ohjelman kaatumiset. 
 
 

1.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

1.11  Trimble NIS Water liitos (18.2-00) 

1.11.1 Uudet optiot 

 
1.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
1.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

 
 

1.12  3D (18.2-00) 

1.12.1 Uudet optiot 

Lento pitkin reittiä 3D-näkymälle voidaan määrittää reitti automaattista 

lentoa varten. 
 

1.12.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty pistepilvien visualisointiin mahdollisuus vaihtaa väriä, näyttää ja 
piilottaa pisteaineistoa luokittain. 

 
1.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Mahdollistettu uusien SketchUp-formaattiversioisten symbolien näyttö 3D-
näkymässä.  

 
Parannettu 3D-kuvaustekniikkatiedoston määritysten lukemista ja tiedostossa 

olevien kommenttimerkintöjen huomioimista. 
 
Parannettu 3D-oletuskuvaukseen rakennepintojen tekstuureja. 
 

1.12.4 Järjestelmämuutokset 

Päivitetty LandXML-plugin, joka lukee LandXML ja Inframodel –tiedostoja 
referenssimalliksi 3D-näkymään. Pluginin parannuksina ovat mm. 
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korjaukset linjojen tasauksien käsittelyyn eräissä tapauksissa, sekä 
aiheettomien visualisointien poisto putkien päistä ja liitoksista.  

 
 

1.13  WebMap (18.2-00) 

1.13.1 Uudet optiot 

 
1.13.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
1.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

1.14  Novapoint Base Reader (18.2-00) 

1.14.1 Uudet optiot 

 
1.14.2 Uudet ominaisuudet 

 
1.14.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
1.14.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

1.15  Järjestelmävaatimukset (18.2-00) (Rajapintaversio 129) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 



1 Tekla Civil 18.2-00, Tekla Civil WebMap 18.2 10 (236) 

 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii työasemalle 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle -clientissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Tekla Civil Standalone -versiota voidaan käyttää ilman, että tabletille on 
asennettu Oracle-clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei 

ole erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Pika-asetuksissa on asetus (3D –näyttötila), jolla voidaan valita suositaanko 
3D –näkymässä korkeaa laatua vai korkeaa suorituskykyä. Käytettävä asetus 
riippuu näytönohjaimesta tai käyttöympäristöstä, esimerkiksi Citrix –ympäristö 
saattaa vaatia suorituskyvyn suosimisen. 

 

Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 
saa ohjelmistotoimittajalta. 
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Aiemmin vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –
ohjelmisto. 

Trimblen koordinaatistokirjasto tai pääsy verkkolevyasemalle, jossa on 
koordinaattikirjasto käytettäessä koordinaatistomuunnoksia, jotka hyödyntävät 
kirjastoa. Kirjaston saa työasemalle esimerkiksi asentamalla sinne Trimble 
Business Center – HCE –ohjelmiston. 
(https://construction.trimble.com/products-and-solutions/business-center-hce) 

 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://construction.trimble.com/products-and-solutions/business-center-hce
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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2.  Tekla Civil 18.1-00, Tekla Civil WebMap 18.1 

18.4.2018 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

2.1    Pääsovellus (18.1-00) 

2.1.1 Uudet optiot 

Muokattava käyttöliittymä Nyt käyttäjä tai organisaatio voi itse luoda omia 

ribbon-tekniikalla toteutettuja työkaluvalikoita Tekla Civilin 
käyttöliittymään. Työkaluvalikoita voidaan luoda esimerkiksi tukemaan 
joitain usein toistuvia toimintoketjuja. Työkaluvalikkoja luodaan ja 
muokataan Tekla Civiliin integroidulla graafisella interaktiivisella editorilla. 

 
Joukkotulostus yhteen Dwg –tiedostoon Nyt on mahdollista tulostaa 3D-

koordinaatteihin muunnetut poikkileikkaukset yhdellä operaatiolla yhteen 
Dwg tai Dxf -tiedostoon 

 
2.1.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty Luo kohteita kohteista –toimintoon yläpuolisen ja alapuolisen rajaviivan 
etsintämahdollisuus 

 
Lisätty grafiikan pikavalikkoon toiminto, jolla voidaan valita uudestaan 

edelliset valitut kohteet 
 
Lisätty grafiikan pikavalikkoon toiminto päällekkäisten (punanuolella 

visualisoitujen) kohteiden valitsemiseksi. Suuntanuolien 
enimmäismääränhän voi asettaa työkaluvalikon Asetukset -painikkeella 
avautuvassa ikkunassa "Kahvojen ja suuntanuolien piirron 
enimmäismäärä" -asetuksella. 

 
Kun on valittuna referenssikartan kohteita, niin pikavalikossa on nyt toiminto 

"Piilota referenssikartan valittujen kohteiden tasot" 
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Lisätty puuhakemiston Trimble Connect haaran pikavalikkoon ”Kirjaudu ulos” 
–toiminto 

 
Korjattu Inframodel 3 –tiedoston kirjoituksessa FeatureDictionary -attribuutin 

käsittelyä 
 
Korjattu Inframodel –tiedoston kirjoituksessa tyhjien PlanFeatures -

elementtien käsittely 
 
Korjattu Piirtoluokat –dialogilla tasojen kirjoitus tiedostoon 

 
Korjattu Trimble Connectiin Tekla Civilistä lisätyn kansion näkyminen Trimble 

Connectin web ja desktop –versioissa 
 
Korjattu referenssikartan tason piilossa pysyminen Pdf-tulostusta tehtäessä  
 
Korjattu Trimble Connectin näkymän (view) kautta näytettyjen kohteiden 

leikkausviivojen näyttäminen pituusleikkauksessa ja tasauksessa 
 
Puuhakemistosta tehty IFC-mallin näytä operaatio piirrättää leikkausviivat 

kartalle nyt vain yhden kerran. Aiemmin piirrätti aiheettomasti kahteen 
kertaan. 

 
Vähennetty 3D- mallin leikkausviivojen piirrätysten määrää leikkausnäkymiin 
 
Korjattu kartalle piirrätettyjen 3D -mallin leikkausviivojen aktivointiin liittynyt 

satunnainen kaatuminen 
 
Parannettu hiiren vihjeessä näytettävän dz-arvon (z-arvojen ero) näyttämistä 

siten että huomioidaan rakenteen linjojen lisäksi rakenteen ketjut, 
huomioidaan useita kohteita ja huomioidaan varusteet 

 
 

2.1.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

2.2    Tekla Civil Standalone (18.1-00 BETA) 

2.2.1 Uudet optiot 

 
2.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
2.2.4 Järjestelmämuutokset 
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2.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (18.1-00) 

2.3.1 Uudet optiot 

 
2.3.2 Uudet ominaisuudet 

Maastotilan poikkileikkauksessa ja pituusleikkauksessa näytetään nyt 
näkymässä olevien pintojen nimet 

 
2.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Vaihdettu tarkkeiden visualisoinnissa oletustekstityyppi muuksi kuin TrueType 
–fontiksi, joka hidastaa visualisointia jos tarkkeita on paljon  

 
 

2.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

2.4  Rakennesovellus (18.1-00) 

2.4.1 Uudet optiot 

 
2.4.2 Uudet ominaisuudet 

Pika-asetuksissa poikkileikkaukselle ja pituusleikkaukselle voidaan määrittää 
näytettäviksi pintojen nimet. Pintojen nimien näyttämiseen, käytettyyn 
tekstityyppiin ja nimien välimatkaan voidaan vaikuttaa leikkausnäkymien 
asetuksissa. Nimet pyritään näyttämään siinä järjestyksessä kuin ne ovat 
leikkauksessa.  

 
2.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Mahdollistettu parametrisen liittymän ja parametrisen rampin eräiden 
attribuuttien arvon numeerinen muokkaus suoraan grafiikassa 

 
Kehitetty parametrisen rampin laskentaa 
 
Parannettu parametrisen rampin muokkauskahvojen toimintaa 
 
Nyt yhden rakenneosan rajan valinta näyttää hetkeksi sen rakenneosan 

kytkennät muihin rakenteisiin 
 
Rakennetyypin varoituksissa varoitetaan nyt, jos samasta pisteestä on kaksi 

kytkentää toiseen samaan rakenneosaan 
 
Rakennetyypin varoituksissa varoitetaan nyt, jos rakenneosan kytkennät 

toiseen rakenneosaan risteävät keskenään 
 
Valintataulukon saa nyt auki myös puuhakemiston pikavalikosta linjan 

kohdalta 
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Korjattu mittalinjan lajin 101 kuvaustekniikka 
 
Parannettu kahden riippuvuuden lisäystä yhdellä operaatiolla mm. siten että 

numeerisia arvoja voidaan muokata lisäysdialogilla, voidaan määrittää 
riippuvuudelle Sama kuin –määritys sekä nimi 

 
Korjattu rakennemallin siirtoa toteutusmalliksi toimintoa eräässä tilanteessa, 

jossa linjassa olevan pitkä suoran ja tasauksessa olevan kaaren välinen 
keskinäinen sijainti aiheutti toteutusmallin tasauksen edestakaista 
hyppimistä 

 
Korjattu aluerakenteen sulkeutuvan reunaketjun tasauksen muokkausta, joka 

saattoi muuttaa ketjun nollapaalun sijaintia 
 
Korjattu rakenneinstanssin kolmiomallin tasoitusvälin huomioimista 

aluerakenteen reunaketjuilla eräissä tilanteissa 
 
Korjattu toteutusmallin luomista, jossa eräässä tilanteessa toteutusmallin alin 

ja ylin pinta menivät alueen keskellä yhteen 
 
Lisätty virheilmoitus, jos alueen ketjuissa on kaksi täsmälleen samaa ketjua 

samoilla määrityksillä, mikä estää alueen muodostumisen 
 
Täsmennetty kulman mittaustyökalun visualisoinnin ja raportoidun kulman 

välistä suhdetta 
 
Korjattu edellisessä versiossa ollut parametristen liittymien tuottamien linjojen 

häviäminen yhtä liittymää käsiteltäessä, jos liittymät oli määritetty samaan 
väylään 

 
Lisätty rakenteen ratkaisuun johdettujen ketjujen mahdollisten silmukoiden 

tarkistus ja poistaminen, koska johdetun ketjun silmukka ei ole oikein ja 
aiheuttaa isompaa virhettä seuraaviin johdettuihin ketjuihin 

 
Korjattu alueen reunaketjujen näyttämistä puuhakemiston alueen 

pikavalikosta erilaisilla zoomitiloilla 
 
Parannettu kaltevuus-kaltevuus riippuvuuden laskentaa, jos 

jommassakummassa laskentaan osallistuvassa ketjussa on jyrkkiä 
tasauksen muutoksia 

 
Parannettu RaFo –formaatin kirjoituksessa ja toteutusmallin luomisessa 

pakotettujen osien poiston huomioimista mittalinjan kohdalla  
 
 

2.4.4 Järjestelmämuutokset 
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2.5  Maasto- ja karttasovellus (18.1-00) 

2.5.1 Uudet optiot 

 
 

2.5.2 Uudet ominaisuudet 

Pika-asetuksissa poikkileikkaukselle ja pituusleikkaukselle voidaan määrittää 
näytettäviksi pintojen nimet. Pintojen nimien näyttämiseen, käytettyyn 
tekstityyppiin ja nimien välimatkaan voidaan vaikuttaa leikkausnäkymien 
asetuksissa. Nimet pyritään näyttämään siinä järjestyksessä kuin ne ovat 
leikkauksessa. Maanpinnan (1) ja kalliopinnan (2) nimiä ei näytetä. 

 
Nyt kun lisätään uuttaa viivakohdetta ja grafiikassa on valittuna viivakohde 

niin uuden viivan laji, pinta, toteutusmalli ja mittauserä saadaan valitun 
viivakohteen perusteella 

 
Toteutettu maaperämallin kirjoitus ja luku Inframodel 4 –formaatissa, mikä 

perustuu Tekla Civilissä maaperätulkintojen käyttöön  
 
 

2.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
Lisätty Inframodel –tiedostojen joukkokirjoitukseen tiedoston nimen etu- ja 

jälkitekstin määrittämismahdollisuus 
 
Inframodel –tiedostojen joukkokirjoituksessa kysytään nyt tyhjien tietojen 

kirjoittamisesta 
 
Parannettu Inframodel –tiedostojen joukkokirjoituksessa hakemiston hallintaa 

 jos hakemistokentässä on annettu hakemiston nimi, niin käytetään sitä 

 jos hakemistokentässä on annettu tiedoston nimi, niin käytetään tiedoston 
hakemistoa 

 jos hakemistokentässä on annettu olemattoman hakemiston nimi, niin 
koitetaan luoda hakemistopolku ja käytetään sitä 

Toteutusmallin viivojen Inframodel -kirjoituksessa peräkkäiset viivat 
yhdistetään viivaketjuksi. Aiemmin peräkkäiset viivat yhdistettiin, jos 
niiden välinen rako oli 10 cm tai vähemmän. Nyt viivat yhdistetään, jos 
rako on 1 mm tai vähemmän.  

 
 

2.5.4 Järjestelmämuutokset 
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2.6  Varusteet ja laitteet sovellus (18.1-00) 

2.6.1 Uudet optiot 

Joukkotulostus yhteen Dwg –tiedostoon Nyt on mahdollista tulostaa valitut 

kaivokortit yhdellä operaatiolla yhteen Dwg tai Dxf -tiedostoon 
 

2.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

2.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu Inframodel –tiedoston lukua, joka eräässä tilanteessa muutti 
sadevesikaivon tyypin sekavesikaivoksi 

 
Korjattu putkikaivannon muodostusta, jos putkilta puuttuu Z mitattu –arvo 
 
Korjattu putkien kirjoitusta Inframodel –tiedostoon, jossa putki saa väärän z-

arvon, jos putken pää liian kaukana kaivon keskipisteestä  
 

2.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

2.7  Pohjatutkimussovellus (18.1-00) 

2.7.1 Uudet optiot 

Joukkotulostus yhteen Dwg –tiedostoon Nyt on mahdollista tulostaa 
valittujen pohjatutkimusten diagrammit yhdellä operaatiolla yhteen Dwg 
tai Dxf –tiedostoon. Diagrammien joukkotulostuksessa on valittavissa 
tulostetaanko diagrammit diagrammikoordinaatistossa, 
karttakoordinaatistossa vai 3D-koordinaatistossa 

 
2.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
2.7.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 



2 Tekla Civil 18.1-00, Tekla Civil WebMap 18.1 18 (236) 

 

2.8  Piirustussovellus (18.1-00) 

2.8.1 Uudet optiot 

Joukkotulostus yhteen Dwg –tiedostoon Nyt on mahdollista tulostaa valitut 

piirustukset yhdellä operaatiolla yhteen Dwg tai Dxf -tiedostoon 
 

2.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

2.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

2.9  Projektipiirtokohteet sovellus (18.1-00) 

2.9.1 Uudet optiot 

 
2.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
2.9.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

2.10  Trimble Locus liitos (18.1-00) 

2.10.1 Uudet optiot 

 
2.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu tuoteliitoskohteille Class (eli databaseclassid) -määrityksen 
huomiointi CAD-kirjoituksen ohjauksessa 

  
Korjattu tuoteliitoskohteille Presentationclass ja Presentationtype -

määrityksien huomiointi CAD-kirjoituksen ohjauksessa silloin kun käytetty 
kuvaustapa ei sisällä kyseisiä kuvaustekniikoita 
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2.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

2.11  Trimble NIS Water liitos (18.1-00) 

2.11.1 Uudet optiot 

 
2.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
2.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

 
 

2.12  3D (18.1-00) 

2.12.1 Uudet optiot 

 
 

2.12.2 Uudet ominaisuudet 

Korjattu muistilappujen piirrätystä ja piilotusta 3D-näkymään 
 
Korjattu Trimble Locus –ohjelmistosta kirjoitettujen Sketchup –tiedostojen luku 

referenssimalliksi 
 
Korjattu 17.4. versiossa ollut sijaintivika Trimble Connectissa olevien IFC-

mallien näyttämisessä 
 
 

2.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

2.12.4 Järjestelmämuutokset 
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2.13  WebMap (18.1-00) 

2.13.1 Uudet optiot 

 
2.13.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
2.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

2.14  Novapoint Base Reader (18.1-00) 

2.14.1 Uudet optiot 

 
2.14.2 Uudet ominaisuudet 

 
2.14.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
2.14.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

2.15  Järjestelmävaatimukset (18.1-00) (Rajapintaversio 128) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii työasemalle 64-bittisen Oracle-clientin. 
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HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle -clientissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Tekla Civil Standalone -versiota voidaan käyttää ilman, että tabletille on 
asennettu Oracle-clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei 

ole erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Pika-asetuksissa on asetus (3D –näyttötila), jolla voidaan valita suositaanko 
3D –näkymässä korkeaa laatua vai korkeaa suorituskykyä. Käytettävä asetus 
riippuu näytönohjaimesta tai käyttöympäristöstä, esimerkiksi Citrix –ympäristö 
saattaa vaatia suorituskyvyn suosimisen. 

 

Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 

saa ohjelmistotoimittajalta. 

Aiemmin vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –
ohjelmisto. 

Trimblen koordinaatistokirjasto tai pääsy verkkolevyasemalle, jossa on 
koordinaattikirjasto käytettäessä koordinaatistomuunnoksia, jotka hyödyntävät 
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kirjastoa. Kirjaston saa työasemalle esimerkiksi asentamalla sinne Trimble 
Business Center – HCE –ohjelmiston. 
(https://construction.trimble.com/products-and-solutions/business-center-hce) 

 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://construction.trimble.com/products-and-solutions/business-center-hce
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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3.  Tekla Civil 17.4-00, Tekla Civil WebMap 17.4 

9.1.2018 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

3.1    Pääsovellus (17.4-00) 

3.1.1 Uudet optiot 

 
3.1.2 Uudet ominaisuudet 

Pituusleikkausnäkymässä on nyt mahdollista luoda tilapäinen apuviiva 
annetulla etäisyydellä valitusta pinnasta. Toiminnolla voidaan esimerkiksi 
luoda viivat halutuille etäisyyksille maanpinnasta putkisuunnittelun avuksi. 

 
Projektiomuunnoksille on nyt mahdollista määrittää käytettäväksi Trimblen 

koordinaatistokirjastoa. KKJ – Euref muunnos on luonteeltaan sellainen, 
että siinä saattaa alueellisesti olla metrinkin sijaintivirhettä käytettäessä 
perinteistä projektiomuunnosta. Trimblen kirjasto korjaa tämän virheen. 
Trimblen kirjasto mahdollistaa myös kunkin pisteen z-arvon muuntamisen 
geoidimallin avulla. HUOM! Koordinaatistokirjasto tarvitaan työasemien 
näkemälle verkkolevylle tai jokaiselle työasemalle, jolla muunnosta 
käytetään. Koordinaattikirjasto ei ole mukana Tekla Civilin 
asennuspaketissa. Koordinaattikirjaston saa työasemalle tai verkkolevylle 
helpoimmin asentamalla työasemalle Trimble Business Center – HCE 
ohjelmiston. Asennuksen jälkeen koordinaattikirjasto on oletusarvoisesti 
hakemistossa C:\ProgramData\Trimble\GeoData, josta sen voi kopioida 

verkkolevylle. Verkkolevyllä olevan kirjaston sijainti määritetään 
yleisasetuksella ”Trimblen GeoData hakemisto (koordinaattikirjasto)”. 

 
3.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu undo ja redo -toimintojen aiheuttamat satunnaiset kaatumiset 
 
Korjattu joidenkin taulukoiden sarakkeiden aiheeton ja satunnainen 

muuttuminen epämuokattaviksi 
 
Kuvaustekniikka -dialogilla on asetus "Piirrä vaikka kuvaustekniikan tyyppi 

olisi nolla", jonka ollessa päällä ja dialogin ollessa esillä piirrättää 



3 Tekla Civil 17.4-00, Tekla Civil WebMap 17.4 24 (236) 

 

oletuskuvaustekniikalla myös sellaiset kohteet, joiden kuvaustekniikan 
tyyppi on nolla pdm-tiedostossa. Oletusarvoisesti tällaiset kohteet 
jätetään piirrättämättä. Piirrättäminen mahdollistaa kohteiden graafisen 
valinnan ja esimerkiksi lajin muuttamisen. 

 
Parannettu referenssimallina olevien pistepilvien näyttämistä 

puuhakemistossa. Aiemmin puuhakemistossa näytettiin pistepilven 
nimenä cloud.js, nyt näytetään sen hakemiston nimi, jossa cloud.js 

sijaitsee. Tämä helpottaa useiden eri pistepilvien hallintaa. 
 
Kasvatettu login-ikkunassa viimeksi käytettyjen projektien ja 

pikakäynnistyslinkkien määrät viidestä kymmeneen 
 
Korjattu Trimble Connect -liitoksessa kansiorakenteen esitystä, joka saattoi 

poiketa Trimble Connect –pilvipalvelun kansiorakenteesta, jos kansioita 
oli poistettu ja siirretty 

 
Korjattu referenssikarttatoimintoa, joka eräillä tiedostoilla jätti osan aineistosta 

piirrättämättä ja aiheutti satunnaisia kaatumisia 
 

3.1.4 Järjestelmämuutokset 

Pääkäyttäjän kannattaa aika-ajoin käyttää toimintoa TyökalutJärjestelmän 
hallintaTarkista tietokannassa olevat asetukset. Toiminto tarkistaa 

asetusten eheyden sekä mm. poistaa tupla-asetukset ja orvot asetukset, 
mikä saattaa nopeuttaa ohjelman käynnistysvaihetta. 

 
Lisätty projektiomuunnosten ja WMS:n ETRS-GK -koordinaatistojen nimiin 

sana ”Lyhyt” ilman kaistanumeroa oleville koordinaatistoille 
 
Työasemalla olevan Trimble-koordinaatistokirjaston mahdollinen tarve 
 

3.2    Tekla Civil Standalone (17.4-00 BETA) 

3.2.1 Uudet optiot 

 
3.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
3.2.4 Järjestelmämuutokset 
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3.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (17.4-00) 

3.3.1 Uudet optiot 

 
3.3.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu ohjelman jumittuminen Offline –tilaan käynnistykseen eräässä 
tilanteessa 

 
Maastotilassa Windows 10 –käyttöjärjestelmässä aukeaa Windowsin oma 

kamerasovellus, muissa käyttöjärjestelmissä aukeaa nyt kamerasovellus, 
joka ei kuitenkaan eräissä tableteissa noudata tabletin rotaatiota 

 
Maastotilan poikki- ja pituusleikkauksessa näytetään nyt pinnan korkeus ja 

kaltevuuslukemat, jos kulman taite on 20 astetta tai enemmän. Jos 
leikkausnäkymän leveys on alle 10 metriä, niin lukemat näytetään jos 
taite on neljä astetta tai enemmän 

 
Maastotilan poikki- ja pituusleikkauksessa on uusi painike korkeus- ja 

kaltevuuslukemien näyttämiselle ja piilottamiselle 
 
Tarkepisteet voidaan nyt hyväksyä myös valitsemalla tarkkeiden 

visualisointikohteet jolloin pikavalikossa on tarkkeiden hyväksyntä- ja 
hylkäystoiminto 

 
Tarkkeiden sisään luvussa asetetaan kohteiden lajiksi aina ”Tarkepiste” (991) 

riippumatta siitä mikä on kohteiden laji luettavassa tiedostossa 
 
Korjattu kaivon toteumatiedossa kaivon korkeuden asetus luettujen putkien 

mukaiseksi 
 
 

3.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

3.4  Rakennesovellus (17.4-00) 

3.4.1 Uudet optiot 

 
3.4.2 Uudet ominaisuudet 

Parametrinen liittymä 
 
Parametriseen liittymään on lisätty graafisia muokkauskahvoja esimerkiksi 

liittymähaaran pituuden tai kaistanleveyden graafiseen interaktiiviseen 
muokkaamiseen 
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Parametriseen liittymään on lisätty graafisia korostuksia siten että valittaessa 
rivi parametritaulukosta parametrin sijaintia korostetaan grafiikassa 

 
Mahdollistettu viettoviivojen lisääminen rakennepinnan korkeuskäyrille 

erillisellä pikavalikkotoiminnolla, joka on korkeuskäyrien lukujen 
lisäämistoiminnon vieressä 

 
3.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty parametriseen liittymään uusi saareketyyppi Tulppa A/B, jonka muoto 
ja sijainti vastaa Suomen tulppaliittymän standardia 

 
Lisätty ja parannettu parametrisen rampin toimintoja, erityisesti liittyen 

Suomen standardin A, B, C, D -mittoihin 
 
Nyt jos Alueen ketjut -ikkuna on auki ja valitaan ketju tai ketjuja kartalta tai 

leikkauksesta ja valitut ketjut kuuluvat alueeseen, niin kyseisten ketjujen 
rivit valitaan Alueen reunaketjut- ja/tai Alueen ketjut -listasta. 

 
Nyt jos kuvaajan nimessä on sana "pintamaa", niin kuvaajan tyypiksi 

muutetaan Delta Z automaattisesti 
 
Rakenteen puuhakemiston pikavalikon Uusi linja... -toiminto huomioi nyt 

valitun ketjun 
 
Nopeutettu rakenteen kytkentää erittäin pitkällä (kymmeniä kilometrejä) 

kytkennällä 
 
Nyt tulee kuitattava ilmoitus siitä, että strsurfaces.dat –tiedoston yleisasetusta 

ei ole asetettu tai asetus viittaa tiedostoon, jota ei voida lukea 
 
Väylää ja aluetta lisättäessä muistutetaan nyt, että oletussuunnitelmaa ei 

kannata käyttää suunnittelukohteille 
 
Korjattu aluerakenteen korkeuskäyrien piirrättämistä, joka saattoi jättää 

korkeuskäyrän piirrättämättä jos korkeuskäyrän z-arvo sattui olemaan 
täsmälleen pinnan z-arvon maksimi tai minimi 

 
Korjattu rakennepinnan korkeuskäyrien lukujen suunta olemaan sama kuin 

korkeuskäyrien suunta 
 
Mahdollistettu rakennepintojen korkeuskäyrien lukujen poistaminen 

valitsemalla luvun korkeuskäyrän lukujoukosta ja käyttämällä delete-
painiketta 

 
Rakennepinnan korkeuskäyrät kirjoitetaan nyt yhtenäisinä murtoviivoina CAD-

kirjoituksessa, jos kirjoituksen asetuksissa on päällä Rakennesovellus: 
kohteiden geometria XYZ-murtoviiva 

 
Rakennepinnan korkeuskäyrien luvuilla on nyt z-arvo CAD-kirjoituksessa 
 
Korjattu linjan nimen ”ml” automaattinen tulkinta olevaksi jälleen mittalinja 
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Korjattu koko linjaan kohdistuva massalaskenta, jos on päällä Tee laskentakin 
paaluväliltä –asetus, joka saattoi jossain tilanteessa jättää linjan 
ensimmäisen tai viimeisen paalun massat laskematta 

 
Korjattu tasauksen aiheeton lukittuminen eräissä tilanteissa. 
 
Korjattu U-muotoisen linjan massalaskentaa, joka saattoi laskea linjan 

alkupään massoja myös linjan loppupäälle  
 
Lisätty maalajien uudet kelpoisuusluokat S1, S2, S3, S4, H1, H2, H3, H4, U1, 

U2, U3, U4 
 
Lisätty rakennetyypin pisteiden kytkennän taulukon pikavalikkoon 

mahdollisuus piirrättää linja, jonka pystygeometriaan on lisäkytkentä 
 
Lisätty rakennetyypin pisteiden kytkennän taulukon pikavalikkoon 

mahdollisuus piirrättää kaikki linjat, joissa on lisäkytkentä 
 

3.4.4 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella ajettava datojen päivitys, joka poistaa projektista mahdollisia 
ylimääräisiä, ”orpoja” kohteita, joiden poistaminen saattaa nopeuttaa 
joitain toimintoja 

 
DbUpgradella ajettava maalajien kelpoisuusluokkien lisäys 
 
 
 

3.5  Maasto- ja karttasovellus (17.4-00) 

3.5.1 Uudet optiot 

Toteutusmallien joukkokirjoitus Inframodel –tiedostoihin Uudella 

toiminnolla voidaan kirjoittaa usean eri valitun toteutusmallin useat eri 
valitut pinnat useaan eri tiedostoon seuraavilla periaatteilla: 

 Yksi toteutusmalli ja yksi pinta yhteen tiedostoon 

 Yksi toteutusmalli ja kaikki sen pinnat yhteen tiedostoon 

 Yksi pinta ja kaikki sen toteutusmallit yhteen tiedostoon 

Tiedostot nimetään automaattisesti käyttäen mm. pintojen nimien lyhenteitä. 
 

3.5.2 Uudet ominaisuudet 

Pinnalle voidaan määrittää sen nimen lyhenne. 
 

3.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nopeutettu poikkileikkausikkunan aukaisua silloin kun projektissa on paljon 
(kymmeniä tai satoja) toteutusmalleja 

 
Rakentamisen tuki -pinnat ovat rakentamisen tuki -mallikohtaisia asetus siirtyy 

nyt projektidumpin mukana 
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Kun projektidumpista luotu projekti avataan ensimmäisen kerran niin 
käyttäjälle tarjotaan siinä mahdollisuutta kolmioida kaikki pinnat 

 
Pinnat -taulukossa on nyt sarake "Automaattinen piirto leikkauksiin", josta voi 

arvoa voi myös säätää 
 
Korjattu pintojen välisen massalaskennan tulosten visualisointia, joka saattoi 

eräissä tilanteissa kaataa ohjelman  
 
Lisätty maalajien uudet kelpoisuusluokat S1, S2, S3, S4, H1, H2, H3, H4, U1, 

U2, U3, U4 
 
 

3.5.4 Järjestelmämuutokset 

Uusissa projekteissa on mukana eräiden pintojen nimien lyhenteet 
(https://buildingsmart.fi/wp-
content/uploads/2016/11/YIV2015_Mallinnusohjeet_OSA5_2_Vaylaraken
teen_toteutusmallin_laatimisohje_V_1_0.pdf). Lyhenteet saadaan 
vanhoissa projekteissa käyttöön DbUpgrade –ohjelmalla. 

  
DbUpgradella ajettava maalajien kelpoisuusluokkien lisäys 
 

3.6  Varusteet ja laitteet sovellus (17.4-00) 

3.6.1 Uudet optiot 

Jalostettu 3D –esitys Mahdollistettu kaiteiden esitys 3D –näkymässä 

kaidetolppineen ja kaiteen johteen muotoineen. Mahdollistettu 
istutusalueiden ja kasvirivien esitys 3D-näkymässä 3D-symboleita 
käyttäen. 

 
3.6.2 Uudet ominaisuudet 

 Toteutettu maakaapelien siirto Inframodel 4 –formaatissa 
 
Pituusleikkausnäkymässä on nyt mahdollista luoda tilapäinen apuviiva 

annetulla etäisyydellä valitusta pinnasta. Toiminnolla voidaan esimerkiksi 
luoda viivat halutuille etäisyyksille maanpinnasta putkisuunnittelun avuksi. 

 
 

3.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu Inframodel lukua, jossa eräissä tilanteissa jätevesiviemärien tyyppi 
vaihtui sekaviemäriksi 

 
Mahdollistettu väylän varusteiden Inframodel –tiedonsiirto silloinkin kun 

varusteita ei ole sidottu linjaan 
 
Korjattu sakkapesän korkeuden kirjoitus Inframodel –tiedostoon silloin kun 

kaivossa ei ole liitettynä yhtään putkea 
 
Nyt tulee kuitattava ilmoitus eräissä tilanteissa, joissa toiminto ei onnistu 

koska edellinen toiminto on vielä kesken 

https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2016/11/YIV2015_Mallinnusohjeet_OSA5_2_Vaylarakenteen_toteutusmallin_laatimisohje_V_1_0.pdf
https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2016/11/YIV2015_Mallinnusohjeet_OSA5_2_Vaylarakenteen_toteutusmallin_laatimisohje_V_1_0.pdf
https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2016/11/YIV2015_Mallinnusohjeet_OSA5_2_Vaylarakenteen_toteutusmallin_laatimisohje_V_1_0.pdf
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Nyt jos ei ole varustesuunnitelmaa niin varusteen lisäysyritys aukaisee 

suunnitelman luonti-ikkunan 
 
Suojaputkien ja kaapelien z-arvon muuttaminen voi olla vaikeaa, koska ensin 

pitää huomata valita koordinaattilistasta rivi, jota muutetaan. Nyt jos riviä 
ei ole valittuna, niin tulee kuitattava ilmoitus "Valitse ensin koordinaattirivi 
listasta" 

  
Suojaputkien ja kaapeleiden koordinaattilistan rivin valinta päivittää nyt 

muokattavat koordinaattikentät 
  
Murtoviivavarusteilla näytetään nyt yksittäisen segmentin kaarevuussäteen 

arvo, jota voidaan muokata 
  
Murtoviivavarusteilla koordinaattirivien lista on nyt aiempaa korkeampi 
 
Varusteen ominaisuusikkunassa attribuuttitaulukot ovat nyt aiempaa 

korkeampia, jotta useampi attribuutti on näkyvissä heti 
 
Korjattu Novapointista peräisin olevan Inframodel –tiedoston lukua siten että 

tiedostossa oleva putken päiden z-arvoihin liittyvä virhe tunnistetaan ja 
rikkinäinen tiedosto luetaan oikein 

 
Korjattu putkiketjun syöttö, joka otti putken korkeudeksi kaivon kannen 

korkeuden, jos ensimmäinen osoitus osui kaivoon. Nyt putken korkeutena 
käytetään putkiketjudialogilla annettua korkeutta tai annettua korkeutta 
suhteessa kaivon kanteen 

 
Korjattu pistemäisen varusteen suuntakulman huomiointi piirrätettäessä 

varusteen tilavarauksia 3D-näkymään 
 

 
3.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

3.7  Pohjatutkimussovellus (17.4-00) 

3.7.1 Uudet optiot 

 
3.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
3.7.4 Järjestelmämuutokset 
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3.8  Piirustussovellus (17.4-00) 

3.8.1 Uudet optiot 

 
3.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

3.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

3.9  Projektipiirtokohteet sovellus (17.4-00) 

3.9.1 Uudet optiot 

 
3.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
3.9.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

3.10  Trimble Locus liitos (17.4-00) 

3.10.1 Uudet optiot 

 
3.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
3.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 



3 Tekla Civil 17.4-00, Tekla Civil WebMap 17.4 31 (236) 

 

3.11  Trimble NIS Water liitos (17.4-00) 

3.11.1 Uudet optiot 

 
3.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
3.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

 
 

3.12  3D (17.4-00) 

3.12.1 Uudet optiot 

Kohteiden lisäys Mahdollistettu kohteiden lisäys 3D –näkymässä 
 
Jalostettu 3D –esitys 3D –näkymän kuvaustekniikassa on mahdollista 

määrittää muotoja, joita pursotetaan pitkin ketjua sekä 3D-symboli, jota 
toistetaan annetuin välein pitkin ketjua tai aluemaisen kohteen sisälle. 
Pursotetulle muodolle voidaan määrittää tekstuuri.  

 
 

3.12.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty mahdollisuus käyttää pistepilvenä myös Point Cloud Managerin (PCM) 
tuottamaa pistepilven ”tietokantatiedostoa” 

 
Lisätty 3D-näyttötila -asetus, jolla on kaksi arvoa ”Korkea laatu” ja ”Korkea 

suorituskyky”. Korkean suorituskyvyn tilaa suositellaan käytettäväksi, jos 
3D-näkymän käytössä on suorituskykyongelmia esimerkiksi heikosta 
näytönohjaimesta johtuen 

 
3.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu 3D –kuvaustekniikkatiedostossa wildcardien (* ja ?) toimimattomuus 

määrityksissä eli että yhdellä määrityksellä voidaan vaikuttaa useisiin 
erilajisiin kohteisiin 

 
Korjattu olemassa olevan valaisinpylvään kuvautuminen 3D –näkymään 
 
Muutettu uuden 3D –näkymän aloituskatselusuunnaksi ylhäältä päin 
 
Korjattu putkien piirtyminen 3D –näkymään, jos käytössä on pika-asetusten Z-

arvon korostuskerroin 
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Parannettu Sketchup –tiedoston kirjoituksessa tasojen käsittelyä, jossa 
jokainen putki kirjoitettiin omalle tasolleen, joka hankaloittaa 
jatkokäsittelyä 

 
Otettu käyttöön uusi Dwg –tiedostojen lukija, joka jättää lukematta erittäin 

pitkät (=virheelliset) viivat, jotka 3D –näkymässä ollessaan hidastaisivat 
3D –näkymän pyörittelyä 

 
Korjattu pistemäisen varusteen suuntakulman huomiointi piirrätettäessä 

varusteen tilavarauksia 3D-näkymään 
 

3.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

3.13  WebMap (17.4-00) 

3.13.1 Uudet optiot 

 
3.13.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
3.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

3.14  Novapoint Base Reader (17.4-00) 

3.14.1 Uudet optiot 

 
3.14.2 Uudet ominaisuudet 

 
3.14.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
3.14.4 Järjestelmämuutokset 
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3.15  Järjestelmävaatimukset (17.4-00) (Rajapintaversio 127) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii työasemalle 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle -clientissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Tekla Civil Standalone -versiota voidaan käyttää ilman, että tabletille on 
asennettu Oracle-clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei 
ole erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Pika-asetuksissa on asetus (3D –näyttötila), jolla voidaan valita suositaanko 
3D –näkymässä korkeaa laatua vai korkeaa suorituskykyä. Käytettävä asetus 
riippuu näytönohjaimesta tai käyttöympäristöstä, esimerkiksi Citrix –ympäristö 
saattaa vaatia suorituskyvyn suosimisen. 
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HUOM! Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 

saa ohjelmistotoimittajalta. 

Aiemmin vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –
ohjelmisto. 

Trimblen koordinaatistokirjasto tai pääsy verkkolevyasemalle, jossa on 
koordinaattikirjasto käytettäessä koordinaatistomuunnoksia, jotka hyödyntävät 
kirjastoa. Kirjaston saa työasemalle esimerkiksi asentamalla sinne Trimble 
Business Center – HCE –ohjelmiston. 
(https://construction.trimble.com/products-and-solutions/business-center-hce) 

 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://construction.trimble.com/products-and-solutions/business-center-hce
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
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https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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4.  Tekla Civil 17.3-01, Tekla Civil WebMap 17.3 

27.10.2017 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

4.1    Pääsovellus (17.3-01) 

4.1.1 Uudet optiot 

 
4.1.2 Uudet ominaisuudet 

Mittaustyökalun kuvaustekniikoita voidaan säätää pika-asetuksien välilehdellä 
"Esitystavat”. Asettamalla kuvaustekniikan arvoksi nolla ei kyseistä arvoa 
näytetä lainkaan. Asetuksilla voidaan esimerkiksi muuttaa mittaluku 
oletusarvoisesta pikselikokoisesta fontista zoomautuvaan fonttiin. 

 
4.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu 17.2 versiosta lähtien ollut toleroitumisen satunnainen epätarkkuus 
 
Mittatyökalun tulokset näytetään nyt myös viesti-ikkunassa 
 
Korjattu muokkauskahvojen sijaintia erityisesti pituusleikkausnäkymässä 
 
Korjattu viivan pituuden muokkaus muokkauskahvan avulla, mikä saattoi 

eräissä tilanteissa siirtää viivan molempia päitä 
 

4.1.4 Järjestelmämuutokset 

 

4.2    Tekla Civil Standalone (17.3-01 BETA) 

4.2.1 Uudet optiot 

 
4.2.2 Uudet ominaisuudet 
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4.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
4.2.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

4.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (17.3-01) 

4.3.1 Uudet optiot 

 
4.3.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Varusteiden näyttö ja piilotus statuksien perusteella toimii nyt myös 
parakkitilassa 

 
Nopeutettu ohjelman toimintaa eräillä tableteilla kun aukaistaan ja suljetaan 

poikkileikkausnäkymää 
 

4.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

4.4  Rakennesovellus (17.3-01) 

4.4.1 Uudet optiot 

 
4.4.2 Uudet ominaisuudet 

Rakenteet -ikkunassa on nyt painike, joka listaa viesti-ikkunaan valittujen 
rakenteiden kaikkien määritettyjen massalajien ja rakenteiden ryhmien 
nimet 

 
4.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka esti rakennepinnan 
korkeuskäyrien piirron 3D –näkymään 

 
Korjattu parametrisen ramppityökalun satunnainen kaatuminen asetettaessa 

klotoidien arvoja nollaan 
 
Korjattu pilaristabiloinnin määrien laskennassa urakka-alueen ja 

monikulmioalueen huomiointi 
 
Korjattu alueen massalaskenta käytettäessä monikulmioaluetta, mikä otti 

laskentaan mukaan kaikki monikulmioalueen sisään sattuvat rakenteet 
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Nopeutettu urakka-alueen massalaskentaa, joka eräissä aluerakenteita 

sisältäneissä urakka-alueissa oli erittäin hidasta 
 
Korjattu 17.3 versiossa ollut vika, joka esti erillisen alueen massalaskennan 
 
Korjattu koko suunnitelman massalaskenta, joka ensimmäisellä 

laskentakerralla ei ottanut mukaan kaikkia suunnitelman rakenteita, jos 
massalaskenta oli istunnon ensimmäinen suunnitelmaan kohdistunut 
operaatio 

 
4.4.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 
 

4.5  Maasto- ja karttasovellus (17.3-01) 

4.5.1 Uudet optiot 

 
4.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
4.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
  
 

4.6  Varusteet ja laitteet sovellus (17.3-01) 

4.6.1 Uudet optiot 

 
4.6.2 Uudet ominaisuudet 

  
4.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt varusteita voidaan myös piilottaa statuksien perusteella 
  
Varusteiden näyttö ja piilotus statuksien perusteella toimii nyt myös 

parakkitilassa 
  
Varusteiden statuksen mukaisen näytön ja piilotuksen ikkuna pysyy nyt auki 

ja suljetaan erillisellä Sulje -painikkeella. Ikkunan ollessa auki voidaan 
puuhakemistosta valita uusia oksia toimintojen kohdistamiseksi. 
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4.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

4.7  Pohjatutkimussovellus (17.3-01) 

4.7.1 Uudet optiot 

 
4.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
4.7.4 Järjestelmämuutokset 

Uusissa projekteissa on mukana kivilaji Migmatiitti 
 

 

4.8  Piirustussovellus (17.3-01) 

4.8.1 Uudet optiot 

 
4.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu autotekstin lisäys, joka ei helposti tunnistanut osuttua kohdetta, 
esimerkiksi linjan tunnusta lisättäessä linjaa    

 
Korjattu luiskaviivatyökalun käyttö piirustusnäkymässä 
 

4.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

4.9  Projektipiirtokohteet sovellus (17.3-01) 

4.9.1 Uudet optiot 

 
4.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 
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4.9.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

4.10  Trimble Locus liitos (17.3-01) 

4.10.1 Uudet optiot 

 
4.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
4.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

4.11  Trimble NIS Water liitos (17.3-01) 

4.11.1 Uudet optiot 

 
4.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
4.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

4.12  3D (17.3-01) 

4.12.1 Uudet optiot 

 
4.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
4.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 



4 Tekla Civil 17.3-01, Tekla Civil WebMap 17.3 41 (236) 

 

 

4.13  WebMap (17.3-01) 

4.13.1 Uudet optiot 

 
4.13.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
4.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

4.14  Novapoint Base Reader (17.3-01) 

4.14.1 Uudet optiot 

 
4.14.2 Uudet ominaisuudet 

 
4.14.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
4.14.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

4.15  Järjestelmävaatimukset (17.3-01) (Rajapintaversio 125) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii työasemalle 64-bittisen Oracle-clientin. 
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HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle -clientissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Tekla Civil Standalone -versiota voidaan käyttää ilman, että tabletille on 
asennettu Oracle-clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei 

ole erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

HUOM! Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 

saa ohjelmistotoimittajalta. 

Aiemmin vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –
ohjelmisto. 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982


4 Tekla Civil 17.3-01, Tekla Civil WebMap 17.3 43 (236) 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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5.  Tekla Civil 17.3-00, Tekla Civil WebMap 17.3 

14.10.2017 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

 

5.1    Pääsovellus (17.3-00) 

5.1.1 Uudet optiot 

5.1.2 Uudet ominaisuudet 

 
5.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu referenssikartan lisäämisessä aiheutunut ohjelman jumittuminen 
eräillä Dgn-tiedostoilla 

 
Korjattu leikkausta risteävien kohteiden visualisoinnin hitaus verrattuna 

aiempiin ohjelmaversioihin 
 
Lisätty puuhakemiston Trimble Connect –haaran pikavalikkoon toiminto 

työaseman paikallisen Trimble Connect -välimuistin poistamiseksi. 
Poiston jälkeen seuraava sisään kirjautuminen Trimble Connectiin 
saattaa olla hieman hitaampi. Välimuistin tyhjennys kannattaa tehdä, jos 
Trimble Connect kirjautumisessa on ilmennyt ongelmia. 

 
Korjattu edellisessä versiossa rikki mennyt poikkileikkauksen raahaus 

poikkileikkauksen  karttaviivasta 
 

5.1.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty asennushakemistossa olevaan Tekla Civilin käyttämään 
FrmApplication.dll –tiedostoon Tekla Civil -ohjelman versionumero (dll –
tiedoston PropertiesDetails). 
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5.2    Tekla Civil Standalone (17.3-00 BETA) 

5.2.1 Uudet optiot 

5.2.2 Uudet ominaisuudet 

5.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

5.2.4 Järjestelmämuutokset 

Päivitetty uuden projektin lähtödatat 
 

5.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (17.3-00) 

5.3.1 Uudet optiot 

5.3.2 Uudet ominaisuudet 

Maastotilassa näytetään nyt GPS koordinaatit ja niiden perusteella aktiivisen 
maastopinnan Z-arvo jos päällä on kartan keskitys. Aktiivinen 
maastopinta voidaan valita maastotilan asetusikkunalta. 

 
5.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt maastotilan poikkileikkauksessa ei enää näytetä maanpinnan (1) eikä 
kalliopinnan (2) korkeus ja kaltevuuslukemia 

 
Yksinkertaistettu pinnan tarketiedoston lukemisen ohjausikkunaa 
 
 

5.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

5.4  Rakennesovellus (17.3-00) 

5.4.1 Uudet optiot 

Versiossa on tuotekehityksen alainen betaversio parametrisesta 
eritasoliittymän suunnittelusta sekä parametrisesta rampin 
suunnittelusta. Subscription -asiakkailla on mahdollisuus 
toiminnallisuuksien tutkimiseen palautteen antamiseksi ja kysymysten 
esittämiseksi. 
 

5.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

5.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu pilaristabiloinnin käsittelyä kun pilareita on erittäin paljon (noin 60000) 
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Nopeutettu urakka-alueen massalaskentaa 
 
Lisätty linjan ominaisuusikkunaan tasauksen aukaisupainike 
 
Korjattu urakka-alueen massalaskentaa, joka eräissä tilanteissa jätti massat 

kokonaan raportoimatta 
 
Korjattu rakennepinnan maastopintaa seuraaminen linjamaisilla rakenteilla  
 
Rakenne-editorissa pisteen lisäyksen periaatetta on muutettu siten, että 

oletusarvoisesti piste lisätään siihen osaan, jonka (virtuaalisen) laatikon 
sisään piste osuu. Aiemmin piste lisättiin edelliseen käsiteltyyn osaan tai 
jos sellaista ei ollut, niin sattumanvaraiseen osaan. Näin menetellään 
edelleen, jos piste ei osu rakenneosan laatikon sisään. 

 
Lisätty tasauksen tangenttiviivan hiiren vihjetekstiin tangentin 

kaltevuusprosentin näyttö 
 
Korjattu saman istunnon aikana useasti tehty massalaskenta väylään liitetylle 

aluerakenteelle kun laskennassa on päällä asetus ”Tee laskentakin 
paaluväliltä” 

 
Nopeutettu runsaan määrän rakenteen linjojen 3D-näkymään piirrätystä 
 
Parannettu aluerakenteen reunalinjaan liitetyn rakenteen toteutusmalliksi 

siirtoa, joka saattoi jättää osan ketjuista siirtämättä 
 
Korjattu rakennepintojen korkeuskäyrien pyöristys 
 
Lisätty linjan ja murtoviivan karttaesityksen vihjetekstiin kokonaispituuden 

näyttäminen 
 

5.4.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 
 

5.5  Maasto- ja karttasovellus (17.3-00) 

5.5.1 Uudet optiot 

5.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

5.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu Inframodelista luetun kolmiomallin kolmioituminen tilanteessa, jossa 
kolmiomalleja on useita eri sijanneissa 

 
Korjattu Pinnan piirto oletuksena –asetuksen säilyminen istuntojen välillä 
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Korjattu Inframodel –tiedoston luvussa lajivastaavuustiedoston käyttöä 
 
Korjattu edellisessä versiossa rikki mennyt kolmioinnin rajoitusviivan lisäys 
 
Lajille ”ojan pohja” 141 piirretään nyt automaattisesti virtaussuuntanuoli 
 
Parannettu pintamallien kirjoitusta Sketchup-tiedostoon aineiston ollessa 

suurissa koordinaateissa kuten Euref 
 
 

5.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
Lisätty Tie- ja ratahankkeiden uuden mittausohjeen 

(https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-
18_maastotiedot_mittausohje_web.pdf) mukaisia uusia lajeja uuden 
projektin luontiin ja DbUpgradella tehtävään projektin päivitykseen. Huom! 
Seuraavia uusia lajeja ei ole lisätty, koska niiden lajinumero on 
konfliktissa vanhojen lajinumeroiden kanssa:  

 

Lajinumero Uusi nimi Vanha nimi 

206 Rakennuksen katto räystäs/harjaviiva Rakennuksen seinäviiva 

207 Sokkeli Rakennuksen kattoviiva 

208 Raunio/kivijalka Rakennuspiste 

209 Laituri, vesiliikenne Rakennusominaisuuspiste 

264 Kivikko Aluepiste 

273 Merkittävä havupuu huomattava havupuu 

274 Merkittävä pensas huomattava pensas 

30000 Rummut rumpu, materiaali ei selvitetty 

800 Portin pylväs painokairaus 

801 Portti heijarikairaus 

802 Pysäköintimittari tarykairaus 

803 Pysäköinnin maksulaite porakonekairaus 

804 Roskasäiliö kiinteä siipikairaus 

806 Muistomerkki/patsas naytepiste hairiintynyt 

807 Masto naytepiste hairiintymaton 

809 Auton lämmitystolppa pohjavesiputki 

 
 

5.6  Varusteet ja laitteet sovellus (17.3-00) 

5.6.1 Uudet optiot 

5.6.2 Uudet ominaisuudet 

 (Paine)putkiketjun kaikkien putkien suunnan asettaminen haluttuun suuntaan 
yhdellä operaatiolla on nyt mahdollista valitsemalla putkiketju ja 
käyttämällä pikavalikon toimintoa ”Käännä valitun putkiketjun putket 
tämän putken suuntaisiksi”  

 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-18_maastotiedot_mittausohje_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-18_maastotiedot_mittausohje_web.pdf
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Mahdollistettu maakaasu- ja kaukolämpöputkien Inframodel4 -tiedonsiirto 
5.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu vesijohtojen lukua Inframodel –tiedostosta silloin kun vesijohdon 
elevType -attribuutilla on arvo ”laki” 

 
Korjattu putkilinjan pään siirtoa raahaamalla, mikä eräässä tilanteessa ei 

onnistunut 
 

5.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

5.7  Pohjatutkimussovellus (17.3-00) 

5.7.1 Uudet optiot 

5.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

5.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Pohjatutkimusten tiedoston luvun "Formaatin muutoksen ohjaustiedot" -
välilehti on nyt käyttäjän säädettävissä. Sen avulla voidaan esimerkiksi 
vaihtaa Tunnus1 ja Tunnus2 -arvot keskenään. 

 
Yksinkertaistettu kallionäytekairauksen lisenssin tarkistusta 
 

5.7.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

5.8  Piirustussovellus (17.3-00) 

5.8.1 Uudet optiot 

5.8.2 Uudet ominaisuudet 

5.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Pituusleikkauspiirustuksen sulkemisen jälkeen karttanäkymään ei enää jää 
leikkausviivan keltaista viivaa    

 
5.8.4 Järjestelmämuutokset 
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5.9  Projektipiirtokohteet sovellus (17.3-00) 

5.9.1 Uudet optiot 

5.9.2 Uudet ominaisuudet 

5.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

5.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

5.10  Trimble Locus liitos (17.3-00) 

5.10.1 Uudet optiot 

5.10.2 Uudet ominaisuudet 

5.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

5.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

5.11  Trimble NIS Water liitos (17.3-00) 

5.11.1 Uudet optiot 

5.11.2 Uudet ominaisuudet 

5.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

5.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

 
 

5.12  3D (17.3-00) 

5.12.1 Uudet optiot 

5.12.2 Uudet ominaisuudet 

5.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu 3D –referenssimallin leikkausviivojen piirto pituusleikkaukseen 
 
Korjattu 3D –referenssimallin leikkausviivojen piirtyminen poikkileikkauksiin 

tehtäessä poikkileikkausten joukkotulostusta 
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Korjattu edellisessä versiossa ollut kaatuminen piirrätettäessä pintoja 3D-
näkymään työasemassa, jossa on ollut asennettuna myös tietty versio 
Tekla Structures -ohjelmistosta 

 
5.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

5.13  WebMap (17.3-00) 

5.13.1 Uudet optiot 

5.13.2 Uudet ominaisuudet 

5.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu pohjatutkimusten esilatauksen kaatuminen eräässä 
poikkeuksellisessa tilanteessa 

 
 

5.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

5.14  Novapoint Base Reader (17.3-00) 

5.14.1 Uudet optiot 

5.14.2 Uudet ominaisuudet 

Käyttöohjeet 

Tekla Civilissä on mahdollista lukea paikallista Novapoint -työkopiota. 

 1) Luodaan Novapointissa kokoelmatehtävä jollakin nimellä X 

 kokoelmatehtävään lisätään Tekla Civilin puolelle vietävät asiat kuten: 
Maanpinta, linjoja, väylämallit (niiden pinnat viedään Civiliin) ja 
mahdolliset liitetiedostot esim. putkijohtoverkosta xml:nä 

 tallennetaan työkopio  

 2) Avataan Tekla Civil ja valitaan TyömaaLue Novapoint työkopiosta... tai 
työmaatoimistotilassa TiedostoLue Novapoint työkopiosta... 

 avautuu ikkuna, jossa näkyy/voidaan antaa työkopioiden hakemisto, 
josta haetaan Novapoint -työkopiot ikkunan taulukkoon. Hakemisto voi 
olla myös yhteisellä verkkolevyllä. 

 taulukosta valitaan haluttu työkopio 
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 annetaan kokoelmatehtävän nimi X, josta tiedot haetaan (jos 
kokoelmatehtävän nimeä ei anneta, tällöin haetaan kaikki valitut 
aineistot) 

 valitaan mitä tietoja kokoelma tehtävästä halutaan tuoda (Maanpinta, 
Linjat, ...) 

 painetaan "Lue työkopio Tekla Civiliin" –painiketta jolloin tiedot 
haetaan 

 

Jos halutaan ohjata tietty Novapoint -pinta Civiliin tietyksi pinnaksi voidaan 
käyttää vastaavuustiedostoa 

 vastaavuustiedoston nimeksi annetaan 
NovapointSurfaceToCivilSurface.txt ja se sijoitetaan NPBaseReader -
hakemistoon 

 tiedoston syntaksina on  

<Novapointissa olevan pinnan nimi> <Tekla Civilissä olevan pinnan nimi> 

<Novapointissa olevan pinnan nimi> <Tekla Civilissä olevan pinnan nimi> 

<Novapointissa olevan pinnan nimi> <Tekla Civilissä olevan pinnan nimi> 

.... 

Novapoint -väylämallien pinnat tuodaan Civiliin toteutusmallipinnoiksi 
väyläkohtaisesti. 

Yhtä työkopiota kohden syntyy Rakennesovellukseen samanniminen 
suunnitelma ja joka kerta kun työkopio luetaan uudestaan vanha 
rakennesuunnitelma hävitetään. 

 

5.14.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu Novapoint –työkopion lukemisessa havaittuja vikoja 
 
 

5.14.4 Järjestelmämuutokset 

NPBaseReader.exe on nyt mukana Tekla Civilin asennuspaketissa. 

 
 
 

5.15  Kuvaustekniikka (17.3-00) 
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5.16  Järjestelmävaatimukset (17.3-00) (Rajapintaversio 125) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei 

ole erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

HUOM! Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. 
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Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 

saa ohjelmistotoimittajalta. 

Aiemmin vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –
ohjelmisto. 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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6.  Tekla Civil 17.2-00, Tekla Civil WebMap 17.2 

7.7.2017 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. Huom! 

Järjestelmävaatimukset ovat edelliseen versioon muuttuneet 3D-näkymän 
osalta. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

6.1    Pääsovellus (17.2-00) 

6.1.1 Uudet optiot 

6.1.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty muistilapputaulukkoon näkyviin muistilappujen koordinaatit 
 

6.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu Trimble Connect yhteydessä satunnaisesti ollut ilmiö, jossa eri 
henkilöt näkivät projektista hieman eri sisällön 

 
Parannettu Inframodel-tiedoston kirjoituksessa olemassa olevan tiedoston 

päällekirjoituksen varmistuskysymystä 
 
Korjattu referenssikartan kaataminen muokattaessa referenssikartan 

viivatyyppejä tuntemattomiin arvoihin 
 
Korjattu Kapsi-karttapalvelun WMS-karttojen käsittelyä 
 
Korjattu referenssikarttojen piilotuksen aiheuttama satunnainen kaatuminen 
 
Korjattu muistilappujen raahaus 
 
Korjattu muistilapputaulukon päivämäärien kopioituminen leikepöydälle 
 
 

6.1.4 Järjestelmämuutokset 

Puuhakemiston pikavalikosta on poistettu toiminto "Piilota kuvakkeet". 
Jatkossa puuhakemistossa näytetään kuvakkeet aina. 
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6.2    Tekla Civil Standalone (17.2-00 BETA) 

6.2.1 Uudet optiot 

6.2.2 Uudet ominaisuudet 

6.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

6.2.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

6.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (17.2-00) 

6.3.1 Uudet optiot 

6.3.2 Uudet ominaisuudet 

Maastotilassa on nyt käytössä uusi käyttöliittymätekniikka ”liukuva ribbon”, 
joka mahdollistaa useiden toimintopainikkeiden sijoittelun pienenkin 
tabletin käyttöliittymään 

 
Lisätty valokuvan ottoon mahdollisuus määrittää valokuvan nimeen väylän 

nimi ja paalu, pinnan nimi sekä vapaa teksti 
 
Parakkitilassa on nyt pintojen ja mallien hierarkiana Toteutusmallit, 

Toteumamallit ja Tarkkeet 
 
Rakentamisen tuki -mallin puuhakemistossa on nyt Lisää viiva... -toiminto 

mallin kohdalla, mikä lisää viivan kyseiseen malliin 
 
Maastotilassa näytetään nyt GPS koordinaatit ja niiden perusteella aktiivisen 

maastopinnan Z-arvo jos päällä on kartan keskitys. Aktiivinen 
maastopinta voidaan valita maastotilan asetusikkunalta. 

 
6.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty maastotilaan painike referenssimallien näyttämiseen ja lisäämiseen 
 
Korjattu GPS-sijainnin näyttö 3D-ikkunassa 
 
Nyt kun parakkitilassa raahaa gt-formaattisen tiedoston kartalle esitetään 

käyttäjälle kysymys: ”Luetaanko tiedosto varusteiden tarkkeiksi, pinnan 
tarkkeiksi vai pinnan lähtötiedoiksi?” 

 
Korjattu parakkitilan puuhakemiston päivitys silloin, kun mallissa on vain Dtm-

pisteitä 
 
Lisätty Rakentamisen tuki mallin -dialogille näkyviin sen tietokanta id koska 

Pinnat-->Analysoi pintoja... -toiminnon taulukoissa näytetään id-arvot 
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Puuhakemiston Rakentamisen tuki -haaran pikavalikossa on nyt "Päivitä 
Rakentamisen tuki -puuhakemisto" –toiminto 

 
Parakkitilassa käynnistetty Rakojen korjaus –toiminto kysyy nyt 

muokkaustilan päälle asettamisesta 
 
Korjattu Offlinesta Onlineen tehty synkronoinnin kaatuminen, jos maastossa 

on tehty runsaasti muistilappuja tai punakynämerkintöjä 
 
Lisätty parakkitilan menulle toiminnot Pinnat-->Visualisoi pintoja… ja 

Laadunvarmistus-->Mittauserät... 
 
Lisätty parakkitilan kartan pikavalikkoon toiminto Kuvaustapa… 
 
Lisätty tarkepisteelle (laji 991) attribuutit Hyväksyntätila, Tarkastaja, 

Tarkastusaika ja Tarkastuskommentti. Tarkepisteen kuvaustekniikka 
perustuu hyväksyntätilan arvoon. 

 
Lisätty karttanäkymän pikavalikkoon toiminnot ”Hyväksy tarkkeet” ja ”Hylkää 

tarkkeet”, jotka kohdistuvat valittuihin tarkepisteisiin 
 
 
 

6.3.4 Järjestelmämuutokset 

Nyt Työmaatoimistotilan ja Maastotilan pikavalikoiden ja alasvetovalikoiden 
määritystiedostojen nimeämistä on muutettu siten, että aiemmin nimessä 
oli sana OnSiteOffice- ja nyt on sana OnSite-. Esimerkiksi kartan 
pikavalikon ohjaustiedoston vanha nimi 

C:\Program Files\Tekla\Civil\Bin\Menus\OnSiteOffice-Kartta-Popup.ini 
on nyt 
C:\Program Files\Tekla\Civil\Bin\Menus\OnSite-Kartta-Popup.ini 
Muutos on tehty, jotta uusi versio ei käyttäisi vanhoja määritystiedostoja. 

Nimeämismuutos kannattaa huomioida, jos organisaatiossa on tehty omia 
määrityksiä. 

 
Tarkepisteiden attribuuttilisäyksiä, jotka saadaan vanhalle projektille 

DbUpgrade päivityksellä 
 
 
 

6.4  Rakennesovellus (17.2-00) 

6.4.1 Uudet optiot 

 
 

6.4.2 Uudet ominaisuudet 

Linjan tasausta voidaan nyt muokata ja lisätä tangenttipistetaulukon avulla 
valitsemalla tasausviiva ja valitsemalla pikavalikosta Rakenteen ketjut  
Tangenttipistetaulukko (VPI)… -toiminnon  
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Rakenteen linjat voidaan tulostaa nyt myös MML-ETRS formaatissa. Tulostus 
on tietosisällöltään sama kuin vanhastaan tulostettava mmh360 -
formaatti. Strreports.dat -tiedostossa on "mml" -määritys, jossa voidaan 
tarvittaessa tehdä säätöjä. 

 
Tasausikkunan valikossa on toiminto Ikkunat --> Synkronoi ikkunat, jonka 

ollessa valittuna tasausnäkymän kaikki näkymät zoomautuvat yhtä 
näkymää zoomatessa 

 
6.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Väylädialogin alueet-kentästä saa nyt auki tuplaklikillä auki aluedialogin 
 
Aluedialogin suunnitelma-kentästä saa nyt auki suunnitelmadialogin 
 
Linjadialogilta saa nyt auki linjan väylädialogin 
 
Suunnitelmadialogin alueet-kentästä saa nyt auki aluedialogin 
 
Aluedialogin ketju-kenttien tuplaklikki aukaisee nyt ketjudialogin 
 
Korjattu klotoidi näkymään kuvaustekniikan mukaisena katkoviivana 

lajinmukaisessa esityksessä 
 
Rakenne-editorin lisäystoiminnot toleroituvat nyt rakennetyypin kohteisiin, 

esimerkiksi riippuvuus- tai pintaviivaan 
 
Kun rakenne-editorissa lisätään piste kahden pisteen väliselle janalle, jossa 

pisteiden välillä on riippuvuuksia, niin riippuvuudet ”katkaistaan” ja 
asetetaan kulkemaan lisätyn pisteen kautta  

 
Kun rakenne-editorissa lisätään piste kahden pisteen väliselle janalle, jossa 

pisteiden välillä on pinta, niin pinta asetetaan kulkemaan lisätyn pisteen 
kautta  

 
Riippuvuus voidaan nyt rakenne-editorissa lisätä osoituksella, jonka 

molemmat päät osuvat ”tyhjään” 
 
Nyt rakenne-editorissa voidaan lisätä kaksi riippuvuutta yhdellä osoituksella 
 
Nyt viimeisin rakenne-editorin viesti-ilmoitus näkyy myös rakenne-editorin 

grafiikan yläpuolella 
 
Korjattu Tarkista geometria –toiminnossa miinusmerkkisten kaarresäteiden 

käsittely 
 
Korjattu ajoradan kaltevuuden muutos päivittämään kyseisen pinnan 

korkeuskäyrien lukujen sijainnit 
 
Korjattu elementtien päiden käsittely kirjoitettaessa MMH360-formaattia 

useisiin tiedostoihin yhdellä operaatiolla 
 
Hiiren vihjetekstissä näytetään nyt johdetun ketjun korkeusasema 
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Hiiren vihjetekstissä tasauksessa näytetään nyt tasauksen kaaren ja 
paraabelin pituuskaltevuus hiiren osoittimen kohdalla. Aiemmin kaltevuus 
näytettiin vain suoraelementiltä 

 
Korjattu Linjan ketjun lisääminen puuhakemiston linjan pikavalikon Lisää ketju 

murtoviivaosoituksella –toiminnolla 
 
Alueen reunaketjun karttaesityksen tuplaklikki aukaisee nyt alueen 

ominaisuusikkunan 
 
Nyt muillekin kuin ratalinjoille on mahdollista näyttää tasauksen tietoja kartalla 

kartan pikavalikon Tasauksen tiedot –toiminnolla 
 

Lisätty massaraportteihin päiväys 
 
Korjattu tasaus päivittymään, kun linjan vaakageometriaa muokataan 
 
Parannettu rakenteen toimintaa, jos rakennetyypissä osa ei osallistu 

kytkentään mutta osalle on määritetty että se vaihdetaan toiseen osaan. 
Nyt toinen osa ymmärtää paremmin osallistua kytkentään. 

 

Parametrinen liittymä 
 
Kiertoliittymille tulo- ja poistumissuunnan levennykset. Uusi parempi 

menetelmä lisätty ja parametrit ovat liittymähaarassa (tämä oli mukana jo 
17.1 versiossa) 

 
T- ja X -liittymien oletusaihiot muokattu niin, että saarekkeiden koot ovat 

lähellä Suomen standardin saarekkeiden kokoa 
 
Tulppa-saarekkeessa on nyt mahdollisuus siirtää saareketta mittalinjan 

suhteen vasemmalle/oikealle. (Parametrit Vasen leveys /Oikea leveys) 
 
Parannettu kiertoliittymän liittymäkaaren "Ra-Rb"-menetelmää 
 
Kiertoliittymän liittymäkaaren "Kaksi menetelmää" korjattu siten, että toinenkin 

määritetty säde säilyy tallennuksessa 
 
 
 

6.4.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty uusia InfraBIM-koodeja 
 
Rakennemallitiedostoja ei enää oletusarvoisesti käytetä. 

Rakennemallitiedostoihin tallennetaan rakenteen ratkaisu valmiiksi 
rakenteen seuraavaa käyttökertaa varten. Tällä on tavoiteltu parempaa 
suorituskykyä. Nykyisten laskentatehoisten työasemien aikana saavutettu 
suorituskykyhyöty on pieni tai sitä ei ole lainkaan. Tarvittaessa 
rakennemallitiedostojen käyttö saadaan jälleen aktivoitua asettamalla 
yleisasetuksen ”Tallenna rakenteiden tiedot ja mallit tiedostoihin” arvoksi 
10. 
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6.5  Maasto- ja karttasovellus (17.2-00) 

6.5.1 Uudet optiot 

6.5.2 Uudet ominaisuudet 

"Muodosta pintamalli tiedostoista..." -toiminnossa on nyt mahdollista lukea 
LAS ja LAZ -formaattisia tiedostoja suoraan ilman että ne ohjelmallisesti 
tai käsin konvertoidaan XYZ-tiedostoiksi. Tiedostojen luvussa on 
mahdollista määrittää luettavien pisteiden luokittelunumerot. 

 
6.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Viivan tai pisteen lisäyksessä voidaan laji valita nyt myös suoraan 
numeroarvolla ilman että täytyy avata erillinen lajinvalintadialogi 

 
Viivadialogilla on nyt mahdollista määrittää viivan päiden sijainnit osoituksilla 

grafiikasta 
 
Nyt viivadialogilla ei oletusarvoisesti näytetä viivan pään vasen-oikea z-arvoja 

vaan ainoastaan yksi z-arvo. Jonka määritys määrittää sekä vasemman 
ja oikean z-arvon.  

 
Nyt viivadialogilla ei oletusarvoisesti näytetä viivan attribuutteja. Molemmat z-

arvot ja attribuutit saadaan esiin Lisävalinnat -toiminnolla. 
 
Mahdollistettu sekä mittalinjan kirjoitus että tietyn toteutusmallipinnan 

taiteviivojen kirjoitus Inframodel -tiedostoon samassa kirjoituksessa 
 
Korjattu Inframodel -tiedostosta pinnan luku kolmiomallina, mikä eräissä 

tilanteissa sekoitti kolmiomallin 
 
Korjattu pintojen muutettujen asetusten säilymistä istuntojen välillä 
 

6.5.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty uuden projektin perustamiseen uusia InfraBIM-pintoja sekä niille 
Toteuma ja Tarke –pinnat. Vanhojen projektien DbUpgrade -päivitystä ei 
pintojen lisäykselle ole tehty, koska vanhoissa projekteissa on osittain 
samoja käyttäjien lisäämiä pintoja. Vanhoihin projekteihin pinnat voidaan 
tarvittaessa joukkolisätä sql-keinoilla. 

 

6.6  Varusteet ja laitteet sovellus (17.2-00) 

6.6.1 Uudet optiot 

6.6.2 Uudet ominaisuudet 
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6.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu ohjelman satunnainen kaatuminen kun varusteita on poistettu tai 
irrotettu toisistaan. Vika saattoi aiheuttaa myös varusteiden tallennuksen 
epäonnistumista 

 
Korjattu tilavarausten käsittelyssä sekä pisteen että pilkun käyttö 

desimaaliluvussa 
 
Muutettu kaivojen Inframodel-kirjoituksessa kaivon pohjan korkeudeksi 

poistoputken vesijuoksun tasa kuten Inframodel-standardi määrittää. 
Aiemmin kirjoitettiin pohjan korkeus. 

 
Korjattu kaarevien salaojien kirjoitusta Inframodel-tiedostoon 
 
Piirustukseen ovat <= 600 milliset rummut piirtyneet vanhojen 

piirustusstandardien mukaisesti kolmen paperimillin kokoisina ympyröinä. 
Muutettu rumpujen piirtoa suunnittelutasaukseen siten, että rummut 
piirtyvät korkeudeltaan todellisen halkaisijansa mukaan. Jos on päällä 
asetus oikean halkaisijan käytöstä niin rummut piirtyvät korkeudeltaan ja 
leveydeltään halkaisijansa mukaisesti. 
 

6.6.4 Järjestelmämuutokset 

Korjattu imu- ja purkuputkien sekä rummun kuvaustekniikan väriä, kun on 
päällä ”Esitys halkaisijan mukaan” -asetus 

 
 

6.7  Pohjatutkimussovellus (17.2-00) 

6.7.1 Uudet optiot 

6.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

6.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Vähennetty pohjavesikorttilisenssin varaustiheyttä 
 
Infra –pohjatutkimusformaatissa oleva TX -tunnus hyväksytään nyt vaikka 

kyseessä ei olekaan Infra -pohjatutkimusformaatin versio 2 tai uudempi 
 

6.7.4 Järjestelmämuutokset 

Korjattu xrsymbols.sym –tiedostossa symbolimäärityksiä, joista saattoi CAD-
kirjoituksessa kehittyä pikselin kokoinen ylimääräinen piste 
pohjatutkimusten eräillä päättymistavoilla 
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6.8  Piirustussovellus (17.2-00) 

6.8.1 Uudet optiot 

6.8.2 Uudet ominaisuudet 

6.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt piirustuksen näkymissä on mahdollista asettaa Näkymän asetukset... -
toiminnolla Tulostusjärjestys -asetus. Oletusarvoisesti sen arvo on nolla. 
Joukko-operaatioissa näkymät, esimerkiksi poikkileikkaukset, täytetään 
kyseisen asetuksen määrittämässä järjestyksessä. 

 
Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka jätti pituusleikkauspiirustuksen 

linjan karttaviivan kartalle vaikka piirustus suljettiin  
 

6.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

6.9  Projektipiirtokohteet sovellus (17.2-00) 

6.9.1 Uudet optiot 

6.9.2 Uudet ominaisuudet 

6.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

6.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

6.10  Trimble Locus liitos (17.2-00) 

6.10.1 Uudet optiot 

6.10.2 Uudet ominaisuudet 

6.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

6.10.4 Järjestelmämuutokset 
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6.11  Trimble NIS Water liitos (17.2-00) 

6.11.1 Uudet optiot 

6.11.2 Uudet ominaisuudet 

6.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

6.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

 
 

6.12  3D (17.2-00) 

6.12.1 Uudet optiot 

6.12.2 Uudet ominaisuudet 

6.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nopeutettu pintojen piirrätystä 3D-näkymään 
 
Sujuvoitettu 3D-näkymän pyöritystä ja zoomausta isoilla aineistomäärillä 
 
Korjattu 3D-näkymän tumma tausta taas tummaksi 
 
Korjattu vika, joka saattoi aiheuttaa satunnaista kaatumista 3D näkymään 

piirrätettäessä 
 
Korjattu valaisinpylväiden 3D-esityksessä käytetyn skp-symbolin 

(testlamp.skp) varren keskipiste origoon. Aiemmin valaisinpylväs esitettiin 
3D-näkymässä hieman sivussa suhteessa sijaintiinsa 

 
Hieman tarkennettu taustakarttarasteria maanpinnalla 3D-esityksessä 
 

6.12.4 Järjestelmämuutokset 

Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. Käytössä on 
ainoastaan DirectX 3D-grafiikka. 

 

6.13  WebMap (17.2-00) 

6.13.1 Uudet optiot 

6.13.2 Uudet ominaisuudet 

6.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 
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6.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

6.14  Kuvaustekniikka (17.2-00) 

 
 

 

6.15  Järjestelmävaatimukset (17.2-00) (Rajapintaversio 124) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 
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Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei 

ole erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

HUOM! Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 

saa ohjelmistotoimittajalta. 

HUOM! Tämä on edelliseen versioon muuttunut vaatimus. Aiemmin 
vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –ohjelmisto. 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
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MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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7. Tekla Civil 17.1-00, Tekla Civil WebMap 17.1 

31.3.2017 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. Huom! 

Järjestelmävaatimukset ovat muuttuneet 3D törmäystarkastelun osalta. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

7.1    Pääsovellus (17.1-00) 

7.1.1 Uudet optiot 

7.1.2 Uudet ominaisuudet 

Inframodel4 –formaatti 

Versiossa on mukana ensimmäiset toteutusosiot Inframodel4 –formaatista. 
Luettaessa Inframodel4 -formaattista tiedostoa huomautetaan käyttäjää, jos 

tiedostossa oleva koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi on eri kuin Tekla 

Civil -projektille määritetty koodi. Tekla Civil -projektille voidaan määrittää 
koordinaattijärjestelmä Tiedosto  Projektin attribuutit… -toiminnolla 

Kirjoitettaessa Inframodel4 -formaattista tiedostoa kysytään käyttäjältä EPSG-
koodia, jos sellaista ei ole määritetty 

Inframodel4 –formaatissa voidaan kirjoittaa seuraavat metadatat: 
Aineistoselite, Etunimi, Sukunimi, Puhelin, Status , Kieli, Suunnittelun 
status, Suunnitelmavaihe, Suunnitelmavaiheen selite 

Trimble Connect –liitos 
Trimble Connect –liitokseen on lisätty ToDo –komponentti. Komponentti 

näyttää Trimble Connect -pilvipalvelussa ja Trimble Connect Desktop –
sovelluksessa lisätyt tehtävät ja niihin liittyvät 3D-esitykset. Komponentti 
mahdollistaa myös uusien tehtävien luonnin. 

 
Trimble Connect –liitoksen "Lue Tekla Civilin kohteiksi..." –toiminto tarjoaa nyt 

mahdollisuutta lukea gt-formaattinen aineisto Tekla Civiliin ilman että 
tiedostoa on ladattu, jos tiedostonimen päätteenä on .gt 

 

Novapoint -työkopion lukeminen 

 
Nyt on mahdollista lukea suoraan Tekla Civiliin paikallisella työasemalla 

olevasta Novapoint –ohjelmiston työkopiosta pintoja, rakenteen linjoja 

sekä kokoelmatehtävään liitettyjä tiedostoja 
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7.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Tolerointirastit pysyvät nyt paremmin näkyvissä 
 
Lisätty Dx/Dy siirtoon myös Etäisyys –arvo 
 
Lisätty Pituusleikkaus ketjua pitkin -toimintoon pituusleikkauksen suunnan 

kääntömahdollisuus 
 
Parannettu Pituusleikkaus ketjua pitkin –toiminnossa useasta eri ketjusta 

koostuvan ketjun muodostusta 
 
Lisätty Lisenssimonitoriin käyttäjien selväkieliset nimet 
 
Täsmennetty  CAD-kirjoituksen ohjausikkunan käyttäytymistä ikkunaa 

suljettaessa 
 
CAD-kirjoituksessa kohdeformaatin määrityssarakkeet ovat nyt eri 

värisävyiset 
 
Mahdollistettu CAD-referenssitiedoston luku mihin tahansa grafiikkaikkunaan 

grafiikan pikavalikon toiminnolla. Toiminnolla voidaan esimerkiksi lisätä 
tyyppipoikkileikkauksen CAD-kuva rakenne-editorin taustalle 

 
Kohteiden luonti kohteista -toiminnolla voi nyt luoda tilapäispisteitä mihin 

tahansa grafiikkaikkunaan, esimerkiksi rakenne-editoriin 
 
WMS-kartan määrityksessä on mahdollistettu ns. area-of-use -alueen 

kasvatus West ja East -koordinaattien avulla, mikä mahdollistaa WMS-
kartan näyttämisen myös koordinaatistokaistan ulkopuolelta 

 
Lisätty CAD-tiedoston kirjoitukseen mahdollisuus avata kirjoitettu tiedosto 

kyseisen formaatin oletusohjelmalla 
 
Nyt kun Projektin attribuutit -taulukossa valitsee Koordinaattijärjestelmä -

alasvetovalikosta koordinaattijärjestelmän nimen, niin EPSG -arvo 
alustetaan samalla 

 
Korjattu edellisissä versioissa ollut ohjelman kaatuminen näytettäessä sym-

formaattista taustakarttaa 
 
Nyt grafiikoiden pikavalikoissa on toiminto "Piilota valitsemattomat kohteet" 
 
 

7.1.4 Järjestelmämuutokset 

3D-kuvaustekniikassa (Sketchup.p3d) voi nyt määritellä viivaketjulla toistuvan 
3D-mallin, jolla voidaan esimerkiksi määrittää ratapölkyt 3D-esitykseen: 

 
attribute ModelAlongLine 
{ 

ValueType = "STRING"; 
Application = "Str"; 
Path = "SketchUpSymbols\sleeper.skp"; 
SlopeFromSurface = "Str/surface/7511";  
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ZFromSurface = "Str/surface/7511"; 
Distance = "5"; 
ZOffset = "-0.1"; 
PresentationClass = 6101400; 

}; 
 

Missä: 
Path: käytettävä mallitiedosto (skp, dwg, ifc) 
SlopeFromSurface: mallin kallistuksen laskemiseen käytettävä pinta. Voi 

jättää pois, jolloin kallistusta ei lasketa. 
ZFromSurface: pinta, josta mallin z-sijainti haetaan. Voi jättää pois, jolloin 

korkeusarvo saadaan viivaketjusta. 
Distance: kuinka monen metrin välein mallia toistetaan viivaketjulla 
ZOffset: z-arvon siirto 
Application ja PresentationClass määritykset kertovat, minkä sovelluksen 

millekin viivalajille 3D-kuvausta käytetään 
   

 
 

7.2    Tekla Civil Standalone (17.1-00 BETA) 

7.2.1 Uudet optiot 

Tekla Civil Standalone on Tekla Civilin ohjelmistoversio, joka toimii ilman 

tietokantaa ja on tarkoitettu yhden käyttäjän käytettäväksi.  
 Versio 17.1 on tuotekehityksen aikainen beta-versio. 
 

7.2.2 Uudet ominaisuudet 

7.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

7.2.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

7.3    Maastotila ja työmaatoiminnot (17.1-00) 

7.3.1 Uudet optiot 

7.3.2 Uudet ominaisuudet 

7.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt kun työmaatoimistotilassa kartalle raahataan GT-formaattinen tiedosto, 
niin kysytään "Luetaanko tiedosto pinnan tarkkeiksi vai pinnan 
lähtötiedoiksi?" 

 
Lisätty työmaatoimistotilaan puuhakemiston pikavalikkotoimintoja 
 
Lisätty työmaatoimistotilaan muodosta pintamalli tiedostoista -toiminto 
 



7 Tekla Civil 17.1-00, Tekla Civil WebMap 17.1 69 (236) 

 

Korjattu edellisessä versiossa ollut GPS-sijaintisymbolin näyttämisen vika 
 

7.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

7.4  Rakennesovellus (17.1-00) 

7.4.1 Uudet optiot 

Dynaaminen ajouramalli  

Dynaamisella ajouran mallinnuksella voidaan analysoida ajoneuvojen 
ajoratoja suoraan Tekla Civilin suunnitelmassa. Mallinnus huomioi 
karttageometrian lisäksi ajoneuvojen ja ajoreittien 3D-geometrian, mikä 
mahdollistaa 3D-törmäystarkastelut. 
Mallinnuksessa on käyttäjäystävälliset tavat ajoneuvon reitin 
määrittämiseen vapailla reitin osoituksilla tai käyttäen suunniteltuja linjoja. 
Mallinnusta voidaan visualisoida ja animoida kartalla, 3D-näkymässä ja 
leikkausnäkymissä. Mallinnuksen tulokset kuten renkaiden, ajoneuvon tai 
lastien verhokäyrät ja itse ajoneuvo saadaan helposti kopioitua rakenteen 
linjoiksi. Käyttäjä voi määrittää ajoneuvolle ja sen lasteille mittoja 
erikoiskuljetusten analysoimiseksi. 
 

7.4.2 Uudet ominaisuudet 

Inframodel4 –formaatti 
Pilari- ja massastabiloinnit on mahdollista kirjoittaa ja lukea Inframodel4 -

formaatissa 
 

Parametrinen liittymä 
Parametrinen liittymä –optioon on lisätty mahdollisuus määrittää liittymäkaari 

mitoitusajoneuvon perusteella X, T ja Y-liittymissä 

 
Parametrisella liittymällä voidaan nyt mallintaa T-liittymästä vain sivutien 

osuus, joka voi nopeuttaa tontti- ja maatalousliittymien suunnittelua 
 
 

Projektin nimikkeistö 
Lisätty projektille attribuutti ”Nimikkeistö”: 

Vanhoilla projekteilla sillä ei ole arvoa - arvon voi muuttaa "InfraBIM":ksi 
Uudet projektit saavat oletusarvoisesti arvoksi "InfraBIM" - arvon voi 
muuttaa tyhjäksi (tai muuksi) 
Nimikkeistö attribuutin arvoa käytetään strsurfaces.dat -tiedostoissa 

määriteltyjen "specialsurface" arvojen käsittelyyn 
Vanhastaan strsurface.dat tiedostossa ovat olleet määritykset 

specialsurface "str_uppersurface" 
specialsurface "str_lowersurface" 

 Nyt uutena on lisätty seuraavat (huom. Nimikkeistö -attribuutin arvo 
"InfraBIM" lisätty loppuun) 

specialsurface "str_uppersurface_infrabim" 
specialsurface "str_lowersurface_infrabim" 
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Jos projektin Nimikkeistö -attribuutin arvo on InfraBIM, tällöin käytetään 
infrabim -loppuisia specialsurface määrityksiä. 
Nämä määrittävät että 

Rajaava rakennepinta oletusarvoisesti on 
”str_uppersurface_infrabim" määrityksen mukainen 

Puuvalikon suosikkipinnat ovat "str_uppersurface_infrabim" ja 
"str_lowersurface_infrabim" -määritysten mukaiset 

Leikkaus -massalaji saa oletusarvoisesti alapinnaksi 
"str_lowersurface_infrabim" -määrityksen 

 

Muut uudet ominaisuudet 
 
Mahdollistettu CAD-referenssitiedoston luku mihin tahansa grafiikkaikkunaan 

grafiikan pikavalikon toiminnolla. Toiminnolla voidaan esimerkiksi lisätä 
tyyppipoikkileikkauksen CAD-kuva rakenne-editorin taustalle 

 
 

7.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu kytketyn rakenteen nimen muuttaminen 
 
Korjattu tasausikkunassa suoran lisäyksen Käytä ja jatka –toimintoa, joka 

saattoi keskeytyä, jos hiiren osoitin kävi tasauksen alinäkymien tai kartan 
alueella 

 
Nyt kuvaajaa ei automaattisesti poisteta, jos jokin muu riippuvuus sitä käyttää 
 
Korjattu mittalinjan paalusymbolin kuvaustekniikan vaihtaminen, joka ei 

edellisillä versioilla onnistunut 
 
Korjattu alueen reunaketjun rakenteiden kirjoittuminen Inframodel-formaattiin 

eräissä tilanteissa 
 
Korjattu tasauksen elementtitaulukon puuttuvat koordinaatit eräissä tilanteissa 
 
Korjattu InfraBIM –nimikkeistön mukaisen mittalinjan kuvaustekniikka 
 
Parannettu kiertoliittymän tulo- ja poistumissuuntien leveyksien määritystä 
 
Ratapaalulukemat kirjoitetaan nyt CAD-tiedostoon z-arvon kanssa. 
 

7.4.4 Järjestelmämuutokset 

Ratavaihde YV60-300-1:9 on nyt nimetty YV60-300P-1:9  
Ratavaihde YV60-300-1:9U on nyt nimetty YV60-300-1:9 
 
strsurface.dat tiedostossa specialsurface määritysten käsittely. Katso yllä 

kohdasta Nimikkeistö 
 
InfraBIM -pintoihin lisätty 214100 Sidotut päällysrakenteet, joka vaatii 

DbUpgrade päivityksen 
 



7 Tekla Civil 17.1-00, Tekla Civil WebMap 17.1 71 (236) 

 

7.5  Maasto- ja karttasovellus (17.1-00) 

7.5.1 Uudet optiot 

7.5.2 Uudet ominaisuudet 

7.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu edellisissä versioissa ollut vika, joka aiheutti tulkinnan rajaviivojen 
osallistumisen pinnan kolmiointiin 

 
Korjattu pintojen välisen massalaskennan kaatuminen eräissä tilanteissa 
 
Lisätty Pinnat –dialogille ”Kolmioi kaikki kolmioitavat pinnat kokonaan…” –

toiminto 
 
Nyt jos kartalle on piirrätetty vain yhden pinnan kolmioverkkoa ja lisätään 

kolmioinnin rajoitusviiva, niin rajoitusviiva lisätään kolmioverkon pinnalle 
riippumatta aktiivisesta pinnasta 

 
Nyt yli kymmenmetrisen pinnan osamallin sivun pituuden tulee olla jaollinen 

kymmenellä 
 
Korjattu olemassa olevan pinnan nimen muuttuminen numeroksi, jos pinnalle 

luettiin aineistoja Inframodel –tiedostosta, jossa pinnan nimenä 
(infraCodingDesc) oli numero 

 
Pintojen välinen massalaskenta- ja Massojen jaottelutiedosto –ikkunoihin on 

palautettu tiedostojen avaus ja määrityspainikkeet 
 

7.5.4 Järjestelmämuutokset 

 

7.6  Varusteet ja laitteet sovellus (17.1-00) 

7.6.1 Uudet optiot 

7.6.2 Uudet ominaisuudet 

Varusteiden tilavaraus  

Nyt kaikilla varusteilla on uusina attribuutteina tilavarauksien mitat. 
Tilavarauksen muoto voi olla ympyrä tai suorakaide. 
Tilavarausta voidaan käyttää esimerkiksi kuvamaan varusteen jalustaa.  
Tilavaraukset piirrätetään Varustesovelluksen puuhakemiston pikavalikon 
Näytä tilavaraukset –toiminnolla.  
Tilavaraukset visualisoidaan kartalla ja 3D –näkymässä. 
Leikkausnäkymissä tilavaraukset visualisoidaan mikäli ne on piirrätetty 
3D-näkymään ja on päällä 3D-Pack pika-asetus ”Näytä 3D –
referenssikartan leikkausviivat leikkauksissa”.  
Viivamaisen varusteen tilavaraus seuraa varustetta määritetyn muodon 
mukaisesti myös 3D-näkymässä. 
Tilavaraukset osallistuvat 3D-näkymän törmäystarkasteluun. 
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7.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu kaukolämpöputken Z mitattu asetus ”Laesta” –asetus toimimaan 
ulkohalkaisijan laesta 

 
Korjattu kaukolämpöputken korkeusaseman huomioimista leikkaus- ja 3D -

näkymissä  
 
Kaivoa raahattaessa kaivon uusi sijainti toleroituu nyt vain kaivon 

keskipisteestä. Aiemmin toleroitui myös hiiren osoittimen kohdalta. 
 
Poistettu kaivolta punainen kiertokahva. Tarvittaessa kaivon suunta voidaan 

määrittää kaivon ominaisuusikkunan Suunta –attribuutilla. 
 
Mahdollistettu vesijohtoputken katkaisu pumppaamon kohdalta 
 
Nyt Vesijohtovarusteen (Vesiposti, Pumppaamo, Venttiili, Tulppa, Paloposti) 

lisäys vesijohdon päälle katkaisee vesijohdon 
 
Korjattu pituusleikkauksessa putkien päiden väliin piirretty aiheeton rako 

silloin kun putkien välissä ei ole kaivoa ja putkien suunta poikkeaa 
pituusleikkauksen suunnasta 

 
Muutettu kaivotunnusten piirtoa piirustuksessa, jos piirustuksen kiertokulma 

on yli 270 astetta ja karttanäkymässä on päällä asetus "Huomioidaan 
näkymän kiertokulma tunnusten piirrossa" 

 
Putkien kaltevuuden muokkaus -toiminnossa näytetään nyt kaltevuuden arvo 

muokkausikkunassa, jos kaikilla valituilla putkilla on sama kaltevuus 
 
Korjattu kaivon korkeuslukema päivittymään kaivon ominaisuusikkunan 

taulukossa kytkettäessä kaivoon putkia 
 
Lisätty kaivolle ulkohalkaisija -attribuutti, joka huomioidaan mm. 3D 

esityksessä. 
 
Nyt kaivot ja putket piirretään kartalle suurimman halkaisija-arvonsa (sisä-, 

ulko-, nimellishalkaisija) perusteella, jos on päällä esitys halkaisijan 
mukaan –asetus 

 
Varusteiden valintataulukon yhteyteen on lisätty valittujen rivien lukumäärän 

näyttäminen 
 
Putkiverkon Inframodel –kirjoitukseen on lisätty varoitus toisiinsa 

kytkemättömistä kaivoista ja putkista, jotka aiheuttavat varoituksia 
formaatin validoinnissa 

 
Korjattu kaukolämpöputken eristeen paksuuden huomioiminen Inframodel –

tiedonsiirrossa 
 
Muutettu Vesijohtovarusteet varusteluokan nimeksi Putkijohtovarusteet  

 
Lisätty venttiilin tyypeiksi ilmanpoistoventtiili ja tyhjennysventtiili, jotka voidaan 

liittää esimerkiksi paineviemäriin 
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Korjattu varusteen ominaisuusikkunan rekisterilistataulukosta rivin poisto, joka 
ei poistanut varusteelta kyseistä rekisterilistamääritystä 
 

7.6.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty kaivolle ulkohalkaisija -attribuutti, joka vaatii DbUpgradella tehtävän 
päivityksen 

 
Ilmanpoistoventtiili ja tyhjennysventtiili vaativat DbUpgradella tehtävän 

päivityksen 
 
 

 

7.7  Pohjatutkimussovellus (17.1-00) 

7.7.1 Uudet optiot 

7.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

7.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt '-' -merkki hyväksytään Tunnus2 arvoksi. Edelleen on vaatimuksena, että 
Tunnus1 + Tunnus2 on yksilöllinen. 

 
7.7.4 Järjestelmämuutokset 

Muutettu uusille projekteille seulamillimetrin minimiarvo 0.0001 --> 0. 
Vanhoja projekteja voi tarvittaessa päivittää sql-lauseella: 
update SoiAttrtype set MinValue = '0' where name like 'Seulamillimetri'; 
 

 

7.8  Piirustussovellus (17.1-00) 

7.8.1 Uudet optiot 

7.8.2 Uudet ominaisuudet 

7.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu piirustuksen tietokantatallennuksen virhe käytettäessä Oracle 
Express Edition tietokantaa 

 
Korjattu piirustuskohteen ominaisuusikkunassa kohteen geometriaikkunan 

aukaisu toistamiseen 
 

7.8.4 Järjestelmämuutokset 
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7.9  Projektipiirtokohteet sovellus (17.1-00) 

7.9.1 Uudet optiot 

7.9.2 Uudet ominaisuudet 

7.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

7.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

7.10  Trimble Locus liitos (17.1-00) 

7.10.1 Uudet optiot 

7.10.2 Uudet ominaisuudet 

7.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu tuoteliitoskohteisiin toleroituminen piirustuksen karttanäkymässä 
 
Korjattu tuoteliitoskohteiden kopioiminen rakenteen xyz –murtoviivaksi, jossa 

z-arvoa ei huomioitu 
 
Korjattu tuoteliitoskohteiden CAD-kirjoitus kartalta, jossa z-arvoa ei huomioitu 
 

7.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

7.11  Trimble NIS Water liitos (17.1-00) 

7.11.1 Uudet optiot 

7.11.2 Uudet ominaisuudet 

7.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

7.11.4 Järjestelmämuutokset 
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7.12  3D (17.1-00) 

7.12.1 Uudet optiot 

7.12.2 Uudet ominaisuudet 

7.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

7.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

7.13  WebMap (17.1-00) 

7.13.1 Uudet optiot 

7.13.2 Uudet ominaisuudet 

7.13.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
 
 

7.13.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

7.14  Kuvaustekniikka (17.1-00) 

 
 

 

7.15  Järjestelmävaatimukset (17.1-00) (Rajapintaversio 123) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 
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HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka 
saa ohjelmistotoimittajalta. 

HUOM! Tämä on muuttunut vaatimus. Aiemmin vaatimuksena oli, että 

työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –ohjelmisto. 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
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Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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8.  Tekla Civil 16.4-00, Tekla Civil WebMap 16.4 

28.12.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

8.1    Pääsovellus (16.4-00) 

8.1.1 Uudet optiot 

8.1.2 Uudet ominaisuudet 

8.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Trimble Connect –liitos: 
Päivitetty puuhakemiston kuvake   
Lisätty mallille Tallenna nimellä… -toiminto paikalliseen tiedostoon 

kirjoitusta varten 
Mahdollistettu aineistojen käyttö Offline-tilassa samalla tabletilla 
Lisätty Luo pinta…, Luo maanpinta… ja Luo kallionpinta… -toiminnot 

XYZ-mallien pikavalikkoon 
Mahdollistettu mallien näyttäminen ja piilottaminen kansioittain 
Parannettu isojen mallien lähettämistä pilvipalveluun hitaammilla 

verkkoyhteyksillä 
 
Mahdollistettu georeferoitujen rasteritiedostojen näyttö kartalla 

referenssimalleina 
 
Puun leveyden säätö tehdään nyt isommalla askelluksella 
 
Projektin ominaisuusikkunassa on tietokantataulukko nyt oletusarvoisesti 

piilossa, taulukon saa esiin painikkeella  
 
Korjattu WMS-taustakartan kirjoitus CAD-tiedoston liitteeksi 
 

8.1.4 Järjestelmämuutokset 

Trimble Connect –liitoksen työasemakohtaisen Temp-hakemistossa olevan 
cachen nimi muutettu TCCivilData --> TeklaCivilTrimbleConnectCache 
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8.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.4-00) 

8.2.1 Uudet optiot 

8.2.2 Uudet ominaisuudet 

8.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

8.2.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

8.3  Rakennesovellus (16.4-00) 

8.3.1 Uudet optiot 

8.3.2 Uudet ominaisuudet 

Rakennepintojen näyttämisen pikatoiminto: 

Rakennepintojen näyttämiseksi puuhakemiston pikavalikon kautta ovat 
uudet yleisasetukset "Näytä rakennepinnat 1", "Näytä rakennepinnat 
2"... 

Asetuksen arvona on puuhakemiston rakennepintojen pikavalikossa 
näytettävä teksti, kaksoispiste ja sen jälkeen joko ne pinnan numerot, 
jotka halutaan näyttää tai ne pinnan numerot, joita ei haluta näyttää. 
Pinnan numerot erotetaan toisistaan välilyönnillä. 

              
Esimerkki 1: 
"Näytä rakennepinnat 1"   "Näytä suunnitelmapinnat: -7002 -201000" 
 
Pikavalikossa näkyy toiminto "Näytä suunnitelmapinnat", joka näyttää 

kaikki muut pinnat PAITSI pinnat 7002 ja 201000 (negatiivinen 
etumerkki) 

  
Huom! 
Äskeinen esimerkki näyttää myös leikatut maastopinnat. Jos niitä ei 

haluta nähdä, niin asetuksen arvoksi on asetettava 
"Näytä suunnitelmapinnat: -7002 -201000 -1 -2" 
  
Esimerkki 2: 
"Näytä rakennepinnat 2"   "Näytä ylä- ja alapinta: 7002 7003 201000 

201200" 
 
Pikavalikossa näkyy toiminto "Näytä ylä- ja alapinta", joka näyttää pinnat 

7002 7003 201000 201200 
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8.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu edellisessä versiossa ollut virhe joka muutti eräiden kuvaajien nimet 
automaattisesti kun kuvaajaa muokattiin. Esim. Kantava_kerros  
Kantava kerros tai Jakava_kerros  Jakava kerros 

 
Rakennepinnan korkeuskäyrät voi nyt aktivoida ja kopioida toiseen 

sovellukseen 
 
Aktiivisen suunnitelman vaihto vaihtaa suunnitelmaa myös auki olevassa 

Inframodel –lukemisen ikkunassa 
 
Korjattu Inframodel-lukemisessa ”INF”-lukuarvon tulkinta 
 
Korjattu Inframodel-kirjoituksessa kulmien yksiköksi ”radians” 
 
Korjattu Inframodel-kirjoituksessa linjan pystygeometrian kirjoitus eräässä 

peräkkäisiä kaaria sisältävässä tilanteessa 
 
Korjattu tasausikkunassa kytkemättömän ketjun puuhakemistosta 

näyttäminen silloin kun linjan alkupaalu ei ole nolla 
 
Korjattu toteutusmalliksi siirrossa taiteviivojen kirjoitusta kaaren kohdalla, joka 

eräissä tilanteissa saattoi aiheuttaa viivoille siksakkia 
 
Korjattu toteutusmallin muodostusta sellaisella rakennetyypillä, josta osa 

pinnasta saadaan toisesta rakennetyypistä 
 
Korjattu pystygeometrian paraabelien lukua Inframodel-tiedostosta 
 
Korjattu ”Putki- ja johtokaivanto” –pinnan huomioimista putkikaivanto -

toiminnossa 
 
 

8.3.4 Järjestelmämuutokset 

InfraBIM –nimikkeistö: 

Ohjelma on aiemmin käyttänyt lajinumeroita 101 - 206 erilaisten 
vakioitujen asioiden piirrättämiseen. Esimerkiksi linja on piirrätetty 
lajilla 101, johdetut ketjut lajilla 105, paalusymbolit lajilla 106, 
tangenttiviivat lajilla 109, jne. 

Koska tällaisia lajinumeroita on käytössä uudessa InfraBIM-
nimikkeistössä, niin vakioitujen asioiden lajinumerot on muutettu 
lisäämällä lajinumeroon luku 2000000000. Tällöin esimerkiksi linja 
piirretään nyt lajilla 2000000101. 

StrModes.pdm -tiedostossa lajin 101, joka on InfraBIM -nimikkeistössä 
mittalinja, kuvaustekniikaksi on vaihdettu sama kuin lajilla 6101005, 
joka on perinteinen mittalinjan laji. 

Lajinumeroiden muutos on huomioitava mahdollisissa CAD-tiedoston 
kirjoituksen ohjaustiedostoissa sekä mahdollisissa 
organisaatiokohtaisissa kuvaustekniikoissa. 

Kuvaustekniikassa on mukana lajinumeroihin liittyvät muutokset. 
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8.4  Maasto- ja karttasovellus (16.4-00) 

8.4.1 Uudet optiot 

8.4.2 Uudet ominaisuudet 

8.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Inframodel -luvussa "Tuo kolmiomalli" –valinta asetetaan nyt automaattisesti 
päälle ja "Tuo viivat ja pisteet” -valinta harmaaksi, jos tiedostossa on vain 
kolmiomallia  

 
Inframodel -luvussa "Tuo viivat ja pisteet " –valinta asetetaan nyt 

automaattisesti päälle ja "Tuo kolmiomalli” sekä ”Tuo kolmiomallin pisteet” 
-valinnat harmaiksi, jos tiedostossa on vain viivoja ja pisteitä 

 
Inframodel –luvussa luettaessa kolmiomallia ja ”Luo uusi pinta, jos pinta 

puuttuu” –valinnan ollessa päällä, luodaan pinta erittäin isolla osamallin 
koolla eikä käyttäjää enää varoiteta osamallien rajoista 

  
Korjattu ohjelman kaatuminen tehtäessä pintojen leikkausviivaa käyttäen 

vakiotasoa 
 
Nopeutettu maanpinnan kolmiomallin piilotus kartalta, joka eräissä tilanteissa 

saattoi kestää hyvin pitkään 
 
Korjattu pinnan kolmiointi koko projektin alueelta, joka eräissä tilanteissa 

saattoi jättää jonkin osamallin alueen kokonaan kolmioimatta 
 

8.4.4 Järjestelmämuutokset 

Kolmiomallitiedostojen (Dtm-tiedostot) koko on pienennetty noin kolmasosaan 
entisestä, jolloin niiden operointi hitaamman verkkoyhteyden yli on 
nopeampaa 

 

8.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.4-00) 

8.5.1 Uudet optiot 

8.5.2 Uudet ominaisuudet 

8.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Aktiivisen suunnitelman vaihto vaihtaa suunnitelmaa myös auki olevassa 
Inframodel –lukemisen ikkunassa 

 
Korjattu edellisen version virhe kaivoviiksien lukemien pyöristyksessä eräillä 

lukuarvoilla 
 
Nimellishalkaisija attribuutti näytetään nyt putkien attribuuttina. 

Nimellishalkaisijalla voidaan vaikuttaa putkien kuvautumiseen. Jos 
nimellishalkaisijan arvo pienempi kuin halkaisija niin se vaikuttaa 
sisähalkaisijaan. Jos nimellishalkaisijan arvo suurempi kuin halkaisija niin 
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se vaikuttaa ulkohalkaisijaan. Jos nimellishalkaisijalla ei ole arvoa, niin 
käytetään oletusarvoa 0.5 m. Nimellishalkaisija saa arvonsa rekisterilistan 
valinnan yhteydessä. Arvoa voidaan muuttaa mutta se palaa ennalleen, 
jos rekisterilistalle haetaan arvo. 
 

8.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

8.6  Pohjatutkimussovellus (16.4-00) 

8.6.1 Uudet optiot 

8.6.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt kallionäytekairauksen 3D-viivalle voidaan määrittää paksuus 
 

8.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Kallioperähavaintojen maastokäyttöliittymässä on nyt mahdollista määrittää 
näkyviin kaikki (22 kpl) kallioperähavainnon attribuutit  

 
8.6.4 Järjestelmämuutokset 

Kallionäytekairauksen viivan paksuus vaatii seuraavat lisäykset grafiikan 
asetusten (grs) tiedostoon: 

 
freegraphsettingdefinition 
{ 
    item 3D_LINEDIAMETER 
    { 
        description = "Viivan halkaisija 3D esityksessä"; 
        defaultvalue = "0"; 
    }; 
}; 
  
 
freegraphsettingconnection 
{ 
    item 3D_LINEDIAMETER 
    { 
        viewtype = THREE_D; 
        method = KNE; 
    }; 
}; 
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8.7  Piirustussovellus (16.4-00) 

8.7.1 Uudet optiot 

8.7.2 Uudet ominaisuudet 

8.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

8.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

8.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.4-00) 

8.8.1 Uudet optiot 

8.8.2 Uudet ominaisuudet 

8.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

8.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

8.9  Trimble Locus liitos (16.4-00) 

8.9.1 Uudet optiot 

8.9.2 Uudet ominaisuudet 

8.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

8.9.4 Järjestelmämuutokset 

Korjattu sovelluksen meneminen aiheettomasti Katselija-tilaan 
 

8.10  Trimble NIS Water liitos (16.4-00) 

8.10.1 Uudet optiot 

8.10.2 Uudet ominaisuudet 

8.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

8.10.4 Järjestelmämuutokset 

Korjattu sovelluksen meneminen aiheettomasti Katselija-tilaan 
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8.11  3D (16.4-00) 

8.11.1 Uudet optiot 

8.11.2 Uudet ominaisuudet 

8.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nopeutettu 3D-näkymän pyöritystä ja zoomausta, jos näkymässä on runsaasti 
viiva-aineistoa 

 
8.11.4 Järjestelmämuutokset 

Päivitetty LandXML-tiedostojen lukemisen plugin versioon 1.14.6 
 

8.12  WebMap (16.4-00) 

8.12.1 Uudet optiot 

8.12.2 Uudet ominaisuudet 

8.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu taustan muuttuminen punaiseksi tai harmaaksi joillain WUPP-tasoilla 
esitettäessä kartoituskohteita tai pohjatutkimuksia 

 
 

8.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

8.13  Kuvaustekniikka (16.4-00) 

Versiossa on Rakennesovelluksen InfraBIM-lajeihin liittyviä kuvaustekniikan 
muutoksia 

 
 

8.14  Järjestelmävaatimukset (16.4-00) (Rajapintaversio 122) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 
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Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle-toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma toimii pienemmälläkin muistimäärällä, mutta tällöin 
64-bittisen version mahdollisuus suurien muistimäärien käyttämiseen 
vähenee. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

http://www.teklabimsight.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
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Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 

 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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9.  Tekla Civil 16.3-02, Tekla Civil WebMap 16.3 

2.11.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

9.1    Pääsovellus (16.3-02) 

9.1.1 Uudet optiot 

 
9.1.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

9.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu muokkaus ja lisäystoiminnoissa näkymän aiheeton automaattinen 
vieritys piirustusnäkymissä ja zoom-ikkunoissa 

 
Palautettu SketchUp –kirjoituksessa pinnalle projisoidun taustakartan 

resoluutio ennalleen. SketchUpissa on asetettava Window-->Preferences-
->OpenGL-->Use maximum texture size -asetus päälle rasterien 
tarkentamiseksi. 

 
Korjattu joissain työasemissa esiintynyt Käytä lisenssiavainta –painikkeen 

aktivointi 
 
Korjattu Oracle Express Editionissa satunnaisesti ilmennyt pitkän arvon 

tietokantatallennus 
 

9.1.4 Järjestelmämuutokset 

Mahdollistettu subscription lisenssin käyttö 
 
Lisätty asennuspakettiin mukaan Shape-formaattisen referenssikartan 

lukemisessa tarvittavat kuvaustekniikkatiedostot 
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9.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.3-02) 

9.2.1 Uudet optiot 

 
9.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
  

9.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

 
9.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

9.3  Rakennesovellus (16.3-02) 

9.3.1 Uudet optiot 

 
9.3.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt voidaan mittalinjan laji määrittää yleisasetuksella "Mittalinjan oletuslaji", 
jonka linja saa määritettäessä linjan nimeksi "ml" 

 
9.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu rakenne-editorissa pinta-alojen näyttäminen, joka ei onnistunut 
massojen näyttämisen jälkeen 

 
Jokin häiriötilanne saa aikaiseksi sen, että rajoitusviivaa ei saa enää kartalle 

piirrätetyksi tai rajoitusviivaa ei saa poistetuksi. Tällaiset rajoitusviivat saa 
nyt piirrätettyä puuhakemiston Rakenne-haaran Näytä/piilota 
erikoiskohteet -toiminnolla. Piirrätetyn rajoitusviivan saa nyt poistettua 
vaikka sen ominaisuusikkuna ei olekaan avattavissa. 

 
9.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

9.4  Maasto- ja karttasovellus (16.3-02) 

9.4.1 Uudet optiot 

9.4.2 Uudet ominaisuudet 
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9.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

9.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

9.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.3-02) 

9.5.1 Uudet optiot 

 
9.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
9.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

9.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

9.6  Pohjatutkimussovellus (16.3-02) 

9.6.1 Uudet optiot 

9.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
9.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
9.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

9.7  Piirustussovellus (16.3-02) 

9.7.1 Uudet optiot 

 
9.7.2 Uudet ominaisuudet 

9.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu WMS-kartta toimimaan piirustusnäkymässä 
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9.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

9.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.3-02) 

9.8.1 Uudet optiot 

9.8.2 Uudet ominaisuudet 

9.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

9.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

9.9  Trimble Locus liitos (16.3-02) 

9.9.1 Uudet optiot 

9.9.2 Uudet ominaisuudet 

9.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu virhe, joka saattoi jättää osan datasta näyttämättä käytettäessä 
monikulmioaluetta 

 
9.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

9.10  Trimble NIS Water liitos (16.3-02) 

9.10.1 Uudet optiot 

9.10.2 Uudet ominaisuudet 

9.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

9.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

9.11  3D (16.3-02) 

9.11.1 Uudet optiot 

 
 

9.11.2 Uudet ominaisuudet 
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9.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu 3D-näkymän jumittuminen otettaessa leikkaustasoa tilanteessa, jossa 
3D-näkymän aineiston minimi ja maksimiarvojen erotus on erittäin iso, 
esimerkiksi tuhansia kilometrejä 

 
Korjattu LandXML-tiedoston referenssimalliksi näyttäminen, jos tiedostossa 

on vain putkia 
 

9.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

9.12  WebMap (16.3-02) 

9.12.1 Uudet optiot 

 
9.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
9.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
 

9.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

9.13  Kuvaustekniikka (16.3-02) 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia 
 

9.14  Järjestelmävaatimukset (16.3-02) (Rajapintaversio 121) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 
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Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma kyllä toimii pienemmälläkin muistimäärällä. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

http://www.teklabimsight.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
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Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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10.  Tekla Civil 16.3-01, Tekla Civil WebMap 16.3 

20.10.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

10.1    Pääsovellus (16.3-01) 

10.1.1 Uudet optiot 

 
10.1.2 Uudet ominaisuudet 

On uusi yleisasetus  
"Hakemistopolun muutos (esim. "\\server\xxxdirectory\" --> \"Z:\")",  
jolla voidaan ajon aikana korvata jokin hakemistopolku toisella. Tätä 
voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos osa käyttäjistä näkee hakemiston 
absoluuttisella palvelimen nimellä ja osa levyasematunnuksen kautta. 

 
10.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Referenssimallit ovat nyt puuhakemistossa ja referenssimallien taulukossa 
tiedostonimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä (hakemistopolkua ei 
aakkostuksessa huomioida) 

  
Kun referenssimallien taulukon valintapainikkeita käytetään tai riviä 

tuplaklikataan ja näytetään referenssikartta, niin taulukon rivien järjestys 
pysyy nyt ennallaan 

  
Referenssikarttojen taulukon yhteyteen on lisätty painikkeet Näytä ja Piilota, 

joilla voidaan näyttää tai piilottaa yksi tai useampia taulukossa valittua 
referenssimallia. Ne onnistuvat edelleen myös taulukon 
valintapainikkeista 

  
Referenssikarttojen taulukon yhteyteen on lisätty tekstikenttä, joka järjestää 

taulukon tiedostonimet parhaiten tekstikenttään kirjoitettua tekstiä 
vastaamaan 

  
Lisätty referenssimallien taulukon Poista -toimintoon varmistuskysymys 
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Lisätty referenssimallien taulukkoon mallitiedoston koon näyttö 
 

10.1.4 Järjestelmämuutokset 

 

10.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.3-01) 

10.2.1 Uudet optiot 

 
10.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
  

10.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

 
10.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

10.3  Rakennesovellus (16.3-01) 

10.3.1 Uudet optiot 

10.3.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

10.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka saattoi piirrättää rakennepinnan 
korkeuskäyrät väärään paikkaan 

 
Korjattu rakennemallin toteutusmalliksi kopiointia, joka saattoi tehdä 

ylimääräisiä taiteviivoja kahden toisistaan etäällä olevan linjan rakenteen 
väliin mittalinjan kohdalle 

 
10.3.4 Järjestelmämuutokset 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä (Uusi InfraBIM laji 157 
rakenneluiskan reuna) 
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10.4  Maasto- ja karttasovellus (16.3-01) 

10.4.1 Uudet optiot 

10.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
10.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Pinnan ja sen tarkepinnan keskinäinen yhteys perustuu pintojen nimiin.  
Korjattu virhe, joka aiheutti sen että "Sitomaton kantava kerros, yläpinta - 

Tarkkeet" pinnan vertailupintana käytettiin pintaa "Kantava kerros" kun 
pitää käyttää pintaa "Sitomaton kantava kerros, yläpinta". 

 
10.4.4 Järjestelmämuutokset 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä Uusi InfraBIM laji 157 
rakenneluiskan reuna) 

10.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.3-01) 

10.5.1 Uudet optiot 

 
10.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

10.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
 

10.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

10.6  Pohjatutkimussovellus (16.3-01) 

10.6.1 Uudet optiot 

10.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

10.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 
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10.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

10.7  Piirustussovellus (16.3-01) 

10.7.1 Uudet optiot 

10.7.2 Uudet ominaisuudet 

10.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
10.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

10.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.3-01) 

10.8.1 Uudet optiot 

10.8.2 Uudet ominaisuudet 

10.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

10.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

10.9  Trimble Locus liitos (16.3-01) 

10.9.1 Uudet optiot 

10.9.2 Uudet ominaisuudet 

10.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

10.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

10.10  Trimble NIS Water liitos (16.3-01) 

10.10.1 Uudet optiot 

10.10.2 Uudet ominaisuudet 

10.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

10.10.4 Järjestelmämuutokset 
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10.11  3D (16.3-01) 

10.11.1 Uudet optiot 

 
 

10.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

10.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu joidenkin Dwg-referenssitiedostojen 3D-näkymästä piilottamisen 
aiheuttama ohjelman jumiutuminen 

 
Korjattu kohteiden ominaisuuskysely kosketusnäytöllä tehdyssä kohteen 

valinnassa 
 
Korjattu leikkaustason osoitus osumalla laserpistepilven pisteisiin 
 
Nopeutettu aineistojen piirtoa edellisiin versioihin verrattuna 
 
Parannettu Inframodel/LandXML -tiedostojen lukua 3D-referenssimalliksi 

erityisesti putkiverkon osalta   
 

10.11.4 Järjestelmämuutokset 

Päivitetty LandXML –referenssimallien lukemisen plugin versioon 1.14.6 
 

10.12  WebMap (16.3-01) 

10.12.1 Uudet optiot 

10.12.2 Uudet ominaisuudet 

10.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
 

10.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

10.13  Kuvaustekniikka (16.3-01) 

Versiossa on ajouriin liittyviä kuvaustekniikan muutoksia. 
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10.14  Järjestelmävaatimukset (16.3-01) (Rajapintaversio 120) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma kyllä toimii pienemmälläkin muistimäärällä. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

http://www.teklabimsight.com/
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Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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11.  Tekla Civil 16.3-00, Tekla Civil WebMap 16.3 

6.10.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

11.1    Pääsovellus (16.3-00) 

11.1.1 Uudet optiot 

 
11.1.2 Uudet ominaisuudet 

Näkymää siirretään nyt automaattisesti lisäyksen tai muokkauksen suuntaan, 
jos hiiren osoitin liikkuu näkymän reuna-alueella. Tähän voidaan vaikuttaa 
pika-asetusten Hiiren osoitin -välilehden Näkymän automaattinen vieritys 
-asetuksilla, joilla toiminnon saa päälle ja pois. Pika-asetuksissa voidaan 
säätää reuna-alueen kokoa ja näkymän liikkeen suuruutta. Asetuksista 
saa päälle myös näkymän automaattisen siirtymisen vaikka muokkaus ei 
olisikaan päällä. Tämä voi auttaa esimerkiksi haluttaessa liikuttaa 
näkymää tiettyyn suuntaan. 

 
11.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Poistettu mahdollisuus määrittää WMS-karttojen määrityksessä WFS-
muotoinen kartta. WFS-kartat eivät ole tuetut. 

 
SketchUp-tiedoston kirjoituksessa pinnalle projisoidun taustakartan 

maksimiresoluutio on nyt 16384 pikseliä. Jos taustakartta on tuota 
epätarkempi käytetään soveltuvaa pienempää resoluutiota. 
SketchUpissa on asetettava Window-->Preferences-->OpenGL-->Use 
maximum texture size -asetus päälle, jotta suuresta tarkkuudesta on 
hyötyä. 

 
11.1.4 Järjestelmämuutokset 

Parannettu DbUpgradella tehtävää projektin päivitystä tapauksessa, jossa 
projekti on luotu käyttäen vanhaa (+ ~5 vuotta) projektin dumppitiedostoa 



11 Tekla Civil 16.3-00, Tekla Civil WebMap 16.3 102 (236) 

 

11.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.3-00) 

11.2.1 Uudet optiot 

 
11.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
  

11.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu GPS:n oleminen jatkuvasti katveessa eräillä laitteilla 
 
Windows 10 –käyttöjärjestelmässä käytetään nyt Windowsin omaa kameraa 
 
Korjattu kameran käyttö pystyasennossa 
 
Korjattu kameran satunnainen kaatuminen 
 

 
11.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

11.3  Rakennesovellus (16.3-00) 

11.3.1 Uudet optiot 

11.3.2 Uudet ominaisuudet 

Parametriseen liittymänsuunnitteluun on lisätty kääntymiskaistan (”vapaa 
oikea”) määritys kiertoliittymään 

 
11.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Parannettu putkikaivannon muodostusta, jos kaivanto ja tierakenne ovat 
kalliossa 

 
Korjattu putkikaivannon toimintaa, joka jossain tilanteissa asetti kaivannon 

kytkentävälin paalut väärinpäin 
 
Parannettu massalaskennan tuottamista TILOS-ohjelmaan 
 
Mahdollistettu saman ketjun käyttäminen kahden tai useamman alueen 

reunaketjuna 
 
Nyt rakenneinstanssin Kolmioinnin tasoitusväli -asetuksen iso arvo harventaa 

aluerakenteen kolmioverkkoa. Isosta arvosta saattaa aiheutua, että 
aluerakenteen reunaketjujen tai muiden ketjujen tasausta ei huomioida 
tarkasti. 

 
Korjattu pisteen lisäys, joka aiheettomasti valitti liian lyhyestä elementistä ja 

epäonnistui 
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Viime versioissa korkeuskäyrien piirron z-minimi on oletusarvoisesti -100 ja z-
maksimi 10000. Tämä aiheutti korkeuskäyrien piirron hitautta. Nyt 
korkeuskäyrien piirrossa huomioidaan mallin z-arvojen minimi ja maksimi. 
Jos piirtoa halutaan rajoittaa Z-arvojen perusteella, niin se on edelleen 
mahdollista. 

 
11.3.4 Järjestelmämuutokset 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä 
 
 

11.4  Maasto- ja karttasovellus (16.3-00) 

11.4.1 Uudet optiot 

11.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
 
 

11.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Tarkennettu korkeuskäyrien piirrättämistä kun korkeuskäyrien väli on pieni, 
esimerkiksi 2 cm 

 
Nopeutettu viiva- ja pisteaineistojen lukemista Inframodel-tiedostosta 
 
Korjattu tasausikkunassa maanpinnan piilotus 
 
Täsmennetty toteutusmallikohtaisten pintojen puuhakemistoa siten, että pinta 

piirrettynä osoittava *-merkki näytetään nyt vain kyseisen toteutusmallin 
pinnan kohdalla 

 
11.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

11.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.3-00) 

11.5.1 Uudet optiot 

 
11.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

11.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Jos putkiketjun syötön aluksi osutaan kaivoon, jossa on putkia, niin uuden 
putken alkupään korkeustasoksi tulee kaivossa olevien putkien 
korkeustasoista suurin. Näin tehdään mikäli putkiketjun syötössä ei ole 
määritetty alkukorkeutta kaivon kannesta. 
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Nyt jos lisätään putki siten, että se sivuaa olemassa olevaa 
kytkeytymiskelpoista kaivoa lähempää kuin putken säteen ja kaivon 
säteen summa on, niin putki katkaistaan ja liitetään automaattisesti 
kaivoon. Katkaistut päät siirretään kaivon koordinaatteihin. 

 
Korjattu pituusleikkauksen ottaminen putkiketjua pitkin, jos putkiketjussa on 

erisuuntaisia putkia. Viimeisimmissä versioissa pituusleikkauksen 
avaamisen toimintoa ei tällöin näytetty pikavalikossa 

 
Täsmennetty kartalla esitettyjen kaivotunnusten z-arvojen esitystä kahdella 

desimaalilla, mitä ei aina pyöristetty ominaisuusdialogin kolmen 
desimaalin esityksen mukaisesti 

 
Poistettu varusteiden valintataulukosta putkiketjun lisäyksen jälkeen syntyneet 

”haamuvarusteet”  
 

11.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

11.6  Pohjatutkimussovellus (16.3-00) 

11.6.1 Uudet optiot 

11.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

11.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Pohjatutkimuspisteen lisäyksen yhteydessä voi jälleen vaihtaa tutkimustapaa 
Luo uusi –toimintoa käytettäessä 

 
Korjattu automaattisten pohjavesihavaintojen käsittelyn jumittuminen, jos 

puhelinnumerovastaavuuksien tiedostossa on virheellinen päivämäärä 
 
Korjattu kartalla esitetyn Tutkimuspäivä-attribuutin kirjoittuminen CAD-

tiedostoon 
 

11.6.4 Järjestelmämuutokset 
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11.7  Piirustussovellus (16.3-00) 

11.7.1 Uudet optiot 

11.7.2 Uudet ominaisuudet 

11.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
11.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

11.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.3-00) 

11.8.1 Uudet optiot 

11.8.2 Uudet ominaisuudet 

11.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

11.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

11.9  Trimble Locus liitos (16.3-00) 

11.9.1 Uudet optiot 

11.9.2 Uudet ominaisuudet 

11.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

11.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

11.10  Trimble NIS Water liitos (16.3-00) 

11.10.1 Uudet optiot 

11.10.2 Uudet ominaisuudet 

11.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

11.10.4 Järjestelmämuutokset 
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11.11  3D (16.3-00) 

11.11.1 Uudet optiot 

 
 

11.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

11.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nopeutettu viivojen piirrättämistä 3D-näkymään verrattuna edellisiin versioihin 
 
Korjattu kartalle esitetyn CAD-referenssitiedoston näyttäminen 

automaattisesti 3D-näkymässä kun 3D avataan ”Näytä 3D-näkymässä” –
toiminnolla 

 
Korjattu törmäystarkastelu toimimaan myös kahden IFC-mallin välille 
 
 

11.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

11.12  WebMap (16.3-00) 

11.12.1 Uudet optiot 

11.12.2 Uudet ominaisuudet 

11.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu pohjatutkimusten esilataus isoilla pohjatutkimusaineistoilla 
 

11.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

11.13  Kuvaustekniikka (16.3-00) 

Versiossa on ajouriin liittyviä kuvaustekniikan muutoksia. 
 

11.14  Järjestelmävaatimukset (16.3-00) (Rajapintaversio 119) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 
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Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia suositellaan olevaksi 
vähintään 16 GT. Ohjelma kyllä toimii pienemmälläkin muistimäärällä. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa suositellaan olevaksi vähintään 20 GT. Ohjelma tekee 
eräissä toiminnoissa nk. välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman 
toimintaa, mutta jotka myös vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi 
esimerkiksi olla, jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

http://www.teklabimsight.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
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Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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12.  Tekla Civil 16.2-01, Tekla Civil WebMap 16.2 

23.8.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

12.1    Pääsovellus (16.2-01) 

12.1.1 Uudet optiot 

 
12.1.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty Tilapäisviivan lisäys -toiminto 
 

12.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
12.1.4 Järjestelmämuutokset 

 

12.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.2-01) 

12.2.1 Uudet optiot 

 
12.2.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty kameraan mahdollisuus valita käytettäväksi etu- tai takakamera 
  

12.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty offline-tilaan menoon toisen koneen hakemiston valitsin. Varsinkin 
Citrix-ympäristössä toisen koneen hakemiston käsin kirjoitus voi olla 
hankalaa: \\Client\C$\TeklaCivilOfflineProjects 

 

file://///Client/C$/TeklaCivilOfflineProjects
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Lisätty offline-tilaan menoon edellisten offline-koneiden ja -hakemistojen 
muistaminen 

Korjattu offline-aineiston synkronoinnin aiheuttama kaatuminen silloin kun 
projektin kotihakemistopolku on erittäin pitkä 

 
Korjattu rakennepinnan ylikolmioituminen offline-tilassa 
 

 
12.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

12.3  Rakennesovellus (16.2-01) 

12.3.1 Uudet optiot 

12.3.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

12.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Rakenneinstanssin asetus "Kolmiomallin tasoitusväli" vaikuttaa nyt myös 
aluerakenteen sisäisten ketjujen kohdalla 

 
Korjattu maastopinnan leikkaus aluerakenteen pinnan perusteella silloin kun 

alueessa on myös luiskarakenteita 
 
Nyt on mahdollista tuottaa TILOS-ohjelman käyttämä massalaskentatiedosto 

ilman että aukaistaan TILOS-ohjelmaa. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi 
auki olevan TILOS-ohjelman massojen päivittämisessä. 

 
 

12.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

12.4  Maasto- ja karttasovellus (16.2-01) 

12.4.1 Uudet optiot 

12.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
 
 

12.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt jos on valittuna useita taiteviivoja, niin kartan pikavalikossa on toiminto 
"Muokkaa attribuutteja...", joka avaa attribuuttien joukkomuokkauksen 
ikkunan (saman kuin Kohteet-->Attribuutit-->Viivojen attribuutit...) 
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Korjattu pinnan kolmiosivun pituuden muutos toimimaan toteutusmallipinnalle 
jos pinnat eivät ole toteutusmallikohtaisia 

 
12.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

12.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.2-01) 

12.5.1 Uudet optiot 

12.5.2 Uudet ominaisuudet 

12.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

12.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

12.6  Pohjatutkimussovellus (16.2-01) 

12.6.1 Uudet optiot 

12.6.2 Uudet ominaisuudet 

Maalajien syvyyslukemat tai korkeustasolukemat sekä maalajin lyhenne 
näytetään diagrammissa ja leikkauksessa oikeassa korkeustasossa, jos 
grafiikan asetuksessa Syvyystasot(t) tai Korkeustasot(t) attribuutilla 
tekstin kiinnityspisteen arvona on -1. 

 
12.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

12.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

 

12.7  Piirustussovellus (16.2-01) 

12.7.1 Uudet optiot 

12.7.2 Uudet ominaisuudet 

12.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
12.7.4 Järjestelmämuutokset 
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12.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.2-01) 

12.8.1 Uudet optiot 

12.8.2 Uudet ominaisuudet 

12.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

12.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

12.9  Trimble Locus liitos (16.2-01) 

12.9.1 Uudet optiot 

12.9.2 Uudet ominaisuudet 

12.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

12.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

12.10  Trimble NIS Water liitos (16.2-01) 

12.10.1 Uudet optiot 

12.10.2 Uudet ominaisuudet 

12.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

12.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

12.11  3D (16.2-01) 

12.11.1 Uudet optiot 

 
 

12.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

12.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu 3D-kuvaustekniikan hexa-väriarvon tulkinta, jossa punainen ja 
sininen olivat vaihtuneet keskenään 
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12.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

12.12  WebMap (16.2-01) 

12.12.1 Uudet optiot 

12.12.2 Uudet ominaisuudet 

12.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
12.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

12.13  Kuvaustekniikka (16.2-01) 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 
 

12.14  Järjestelmävaatimukset (16.2-01) (Rajapintaversio 118) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 16 GT. 
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Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa vähintään 20 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi olla jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.teklabimsight.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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13.  Tekla Civil 16.2-00, Tekla Civil WebMap 16.2 

28.6.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

Tämä ja tulevat versiot ovat saatavissa vain 64-bittisenä.  

 

13.1    Pääsovellus (16.2-00) 

13.1.1 Uudet optiot 

Laserpistepilvi, jonka kuvaus on versiohistorian 3D-osuudessa 
 

13.1.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

13.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Ohjelma ymmärtää nyt ASCII grid -tiedoston koordinaattien minimi- ja 
maksimi-arvot projektin luonnissa 

 
Korjattu Avaa SketchUp-toimintoa toimimaan myös SketchUp Pro 2016 –

version kanssa 
 
Korjattu vektorimuotoisten Pdf-referenssikarttojen luku 
 
Korjattu kysymys-ikkunoiden painikkeiden koko erittäin korkearesoluutioisilla 

näytöillä 
 

13.1.4 Järjestelmämuutokset 
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13.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.2-00) 

13.2.1 Uudet optiot 

 
13.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
13.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Maastotilaan siirryttäessä säädetään nyt kuvaustekniikkakerroin yhdeksi 
 
Leikkauksissa ei oletusarvoisesti enää näytetä rakennepintoja  
 
Pintojen välisen massalaskennan laskentaruutu on nyt 1 m  
 
Parannettu pintojen välistä massalaskentaa linjalta, joka ei onnistunut, jos 

toinen osoitus ei osunut linjaan 
 
Korjattu GPS:n osoita nykyinen sijainti toiminnon aiheuttama kaatuminen 
 
Korjattu valokuvan sijainnin osoituksen aiheuttama kaatuminen 
 
 

 
13.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

13.3  Rakennesovellus (16.2-00) 

13.3.1 Uudet optiot 

13.3.2 Uudet ominaisuudet 

Massalaskennan tulokset on nyt mahdollista avata suoraan TILOS-
ohjelmassa (http://www.tilos.org/home_en.html). 

 
13.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu parametriseen liittymään lisättyjen yksilöllisten rakenteiden siirto 
toteutusmalliin 

 
Korjattu Korvaa osa ketjusta -toimintoa erisuuntaisia ketjuja käytettäessä 
 
Päivitetty Luo kaivanto –toiminnon oletusrakennetyyppi siten, että kaivannon 

vasen tai oikea kaltevuutta voidaan ohjata yhdellä kuvaajalla 
 
Korjattu rakenne-editorin kytke-painikeiden pinnan päivitystä kartalla ja 3D-

näkymässä 
 
 

http://www.tilos.org/home_en.html
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13.3.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty runsaasti uusia tilavuus-, pinta-ala- ja materiaalimäärityksiä, jotka 
voidaan projekteille määrittää DbUpgrade-ohjelmalla. 

 
Kuvaustekniikan muutoksia. 
 
 

13.4  Maasto- ja karttasovellus (16.2-00) 

13.4.1 Uudet optiot 

13.4.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty las2txt.exe -ohjelma mukaan asennuspakettiin. Se mahdollistaa las- ja 
laz –tyyppisten tiedostojen purkamisen XYZ-tekstitiedostoiksi, jolloin ne 
voidaan lukea maastomalliksi. Ohjelma tarjoaa nyt "Muodosta pintamalli 
tiedostoista..." -toiminnossa mahdollisuutta konvertoida LAS-tiedostot 
XYZ-tiedostoksi. 

 
ASCII grid tiedosto voidaan nyt raahata kartalle, jolloin avautuu "Muodosta 

pintamalli tiedostoista..." -toiminto. Se avautuu myös XYZ- ja LAS-
tiedostojen raahauksessa. 

 
 

13.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu tulkinnat näkymään leikkausnäkymien puuhakemistoon 
 

13.4.4 Järjestelmämuutokset 

Kuvaustekniikan muutoksia 

13.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.2-00) 

13.5.1 Uudet optiot 

13.5.2 Uudet ominaisuudet 

13.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu vesijohtojen Inframodel-kirjoitusta, jos keskellä vesijohtoa on venttiili 
 
Parannettu vesi- ja palopostien Inframodel kirjoitusta ja lukua 
 
Korjattu kaukolämpöputkien mitattu-attribuutin huomioimista Inramodel 

kirjoituksessa ja luvussa 
 
Korjattu kaarevien putkien Inframodel kirjoitusta ja lukua 
 
Korjattu varustesuunnitelmien järjestämistoiminnon aiheuttama satunnainen 

kaatuminen 
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Jos käytettävän kaivokorttipohja id-arvoa ei ole määritetty yleisasetuksessa 
niin ohjelma käyttää kaivokorttipohjaa, jonka id=1600000001, jos 
sellainen löytyy. Muussa tapauksessa ohjelma etsii "jonkin" 
kaivokorttipohjan. 
 

13.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

13.6  Pohjatutkimussovellus (16.2-00) 

13.6.1 Uudet optiot 

13.6.2 Uudet ominaisuudet 

Versiossa on tuki Infra-pohjatutkimusformaatin versiolle 2.3. 
 
Pohjatutkimuspisteen Ikä –attribuutin uutena arvona on “Käytöstä poistettu”, 

jolla voidaan merkitä esimerkiksi käytöstä poistetut pohjavesiputket tai 
painumamittauspisteet. Grafiikassa erottelu onnistuu esim. Korosta 
teeman mukaan… -toiminnolla (C:\Program 
Files\Tekla\Civil\SoiApplication\GraphicsSettings\soitheme_status.sth). 

 
13.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

13.6.4 Järjestelmämuutokset 

Kuvaustekniikan muutoksia 
 
 

 

13.7  Piirustussovellus (16.2-00) 

13.7.1 Uudet optiot 

13.7.2 Uudet ominaisuudet 

13.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
13.7.4 Järjestelmämuutokset 
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13.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.2-00) 

13.8.1 Uudet optiot 

13.8.2 Uudet ominaisuudet 

13.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

13.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

13.9  Trimble Locus liitos (16.2-00) 

13.9.1 Uudet optiot 

13.9.2 Uudet ominaisuudet 

13.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

13.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

13.10  Trimble NIS Water liitos (16.2-00) 

13.10.1 Uudet optiot 

13.10.2 Uudet ominaisuudet 

13.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

13.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

13.11  3D (16.2-00) 

13.11.1 Uudet optiot 

Laserpistepilvi 

 
3D-näkymässä on mahdollistettu erilaisten ja erikokoisten pistepilvien 

suorituskykyinen käyttö. Pistepilvet voivat olla kooltaan rajattoman suuria, 
esim. 10 miljardia pistettä, tai kohdekohtaisia. Useita pistepilviä voidaan 
käyttää samanaikaisesti. Pilvien aineistoja voidaan korostaa 
syvyysvaikutelman mukaan, värittää korkeusarvon mukaan sekä muokata 
pistekokoa ja pistetiheyttä. 

 
13.11.2 Uudet ominaisuudet 

3D-ikkunan käyttöliittymä on uudistettu ribbon-tyyppiseksi. 
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13.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty Inframodel-tiedostossa olevien viivamallien luku 3D-referenssiksi. 
Ennestään on ollut mahdollista lukea referenssiksi mm. pinnat ja putket 
sekä kaivot. 

 
13.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

13.12  WebMap (16.2-00) 

13.12.1 Uudet optiot 

13.12.2 Uudet ominaisuudet 

13.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
13.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

13.13  Kuvaustekniikka (16.2-00) 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 
 

13.14  Järjestelmävaatimukset (16.2-00) (Rajapintaversio 117) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Työaseman Oracle-client 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä 64-bittisenä. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  
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Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 16 GT. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa vähintään 20 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi olla jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.6.1: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982 

 

Seuraavista päivityksistä on tehtävä 64-bittinen (x64) päivitys: 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.teklabimsight.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
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http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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14.  Tekla Civil 16.1-01, Tekla Civil WebMap 16.1 

3.5.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

HUOM! Kyseessä on TeklaCivil version 16.1-00 täydennysversio. Version 

pääasiallinen sisältö on kuvattu versiohistorian Tekla Civil 16.1-00 osiossa. 

 

14.1    Pääsovellus (16.1-01) 

14.1.1 Uudet optiot 

Trimble Connect liitos 
 

Tekla Civiliin on toteutettu liitos Trimble Connectiin. Toiminnallisuus 
on kuvattu versiohistorian Tekla Civil 16.1-00 osiossa. 

 
14.1.2 Uudet ominaisuudet 

Puuhakemiston oikean oksan löytämisen helpottamiseksi kaikkien 
puuhakemistojen pikavalikoissa (Puuhakemisto-->Näytä 
taulukossa...) on nyt toiminto, joka näyttää puuhakemiston 
sisällön taulukossa. Taulukossa on järjestämistoiminto, jolla 
voidaan etsiä haluttu teksti. Taulukon rivin valinta avaa ja valitsee 
puuhakemiston kyseisestä kohdasta. 

 
14.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
14.1.4 Järjestelmämuutokset 
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14.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.1-01) 

14.2.1 Uudet optiot 

 
14.2.2 Uudet ominaisuudet 

Mahdollistettu tarkkeiden näyttäminen poikkileikkauksessa 
 
 

14.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu WMS-taustakarttojen kopioituminen Offline-tilaan 
 
Korjattu paikallisella levyllä olevien taustakarttojen kopioituminen toiselle 

työasemalle tehtävään Offline-dataan 
 

 
14.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

14.3  Rakennesovellus (16.1-01) 

14.3.1 Uudet optiot 

14.3.2 Uudet ominaisuudet 

14.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu pinnan piirrätys suljetun ketjun tasaukseen. Pinta saattoi jäädä 
piirrättämättä tasauksen lopusta 

 
Kun pisteiden kytkennän ikkunan taulukossa valitaan tyhjä rivi ja sitten 

valitaan joko alkupaalu tai loppupaalu solu taulukosta, niin paalun 
graafinen osoitus päivittää nyt vain valitun solun arvon. 

 
Nyt poikkileikkauksen alueelle sattuvat aluerakenteet piirretään 

poikkileikkaukseen vaikka aluepisteitä ei olisikaan aiemmin esitetty 
kartalla 

 
Kolmioinnin rajoitusviivat voidaan nyt piirrättää puuhakemiston Rakenne-

haaran pikavalikon erikoiskohteista. Toiminto on Rakenne-haarassa 
koska kolmioinnin rajoitusviiva koskee kaikkia suunnitelmia ja kaikkia 
pintoja. 

  
Kun piirrätetään rakennepinnan kolmioverkko, niin viesti-ikkunassa kerrotaan 

alueelle sattuvien kolmioinnin rajoitusviivojen määrä 
  
Kun piirrätetään rakennepinnan kolmioverkko, niin kartalle piirrätetään 

muutamaksi sekunniksi kolmioinnin rajoitusviivat punaisina tilapäisviivoina 
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Ylävalikon "Rakenteet -->Aseta kolmiomallin rajoitusviiva" teksti on muutettu 
toimintoa täsmällisemmin kuvaavaksi "Rakenteet -->Aseta kolmiomallin 
rajoitusviiva kaikkien suunnitelmien kaikille pinnoille" 

 
Siirry alueelle ja näytä kuvaus lajin mukaan toiminto on siirretty takaisin 

puuhakemiston pikavalikon sivuvalikosta päävalikkoon 
 
Korjattu parametrisen liittymän massalaskenta, joka saattoi eräässä 

tilanteessa jättää alueen massan laskematta 
 
Korjattu satunnainen kaatuminen, joka liittyi aluerakenteen seuraa pintaa –

asetukseen 
 
Nopeutettu poikkileikkauksen askellusta, jos on paljon aluerakenteita 
 
Nyt aluerakenteen pintamallin RaFo-uloskirjoituksessa ja toteutusmalliin 

kopioinnissa taiteviivan lajiksi tulee aluerakenteeseen määritetyn linjan laji 
 
 

14.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

14.4  Maasto- ja karttasovellus (16.1-01) 

14.4.1 Uudet optiot 

14.4.2 Uudet ominaisuudet 

14.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korkeuskäyrän vihjetekstissä kerrotaan nyt, että kyseessä on korkeuskäyrä, 
sen Z-arvo ja pinta. 

 
Nopeutettu toteutusmallipintojen kolmiointia, jos on paljon toteutusmalleja 
 

14.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

14.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.1-01) 

14.5.1 Uudet optiot 

14.5.2 Uudet ominaisuudet 

14.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu kaiteiden symbolin suunta rampin poikkileikkauksessa eräissä 
tilanteissa 

 
Korjattu määrätietotiedoston kirjoituksen kaatuminen 64-bittisessä versiossa 
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14.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 

 

14.6  Pohjatutkimussovellus (16.1-01) 

14.6.1 Uudet optiot 

14.6.2 Uudet ominaisuudet 

14.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

14.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

14.7  Piirustussovellus (16.1-01) 

14.7.1 Uudet optiot 

14.7.2 Uudet ominaisuudet 

14.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu piirustuksen Tallenna nimellä –toiminto, joka saattoi sekoittaa 
olemassa olevien nimien listan 

 
14.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

14.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.1-01) 

14.8.1 Uudet optiot 

14.8.2 Uudet ominaisuudet 

14.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

14.8.4 Järjestelmämuutokset 
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14.9  Trimble Locus liitos (16.1-01) 

14.9.1 Uudet optiot 

14.9.2 Uudet ominaisuudet 

14.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

14.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

14.10  Trimble NIS Water liitos (16.1-01) 

14.10.1 Uudet optiot 

14.10.2 Uudet ominaisuudet 

14.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

14.10.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

14.11  3D (16.1-01) 

14.11.1 Uudet optiot 

14.11.2 Uudet ominaisuudet 

14.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

14.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

14.12  WebMap (16.1-01) 

14.12.1 Uudet optiot 

14.12.2 Uudet ominaisuudet 

14.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu datapalvelimen käynnistymistä 
  

14.12.4 Järjestelmämuutokset 
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14.13  Kuvaustekniikka (16.1-01) 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 
 

14.14  Järjestelmävaatimukset (16.1-01) (Rajapintaversio 116) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

32-bittinen Tekla Civil toimii sekä 32- että 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Samassa työasemassa voidaan käyttää sekä 32-bittistä että 64-bittistä Tekla 
Civil versiota 

Työaseman Oracle-client 

32-bittinen Tekla Civil vaatii 32-bittisen Oracle-clientin. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

Molemmat Oracle-clientit voivat olla asennettuina samaan työasemaan.  

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä kumpaankin 

bittisyysversioon erikseen. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 32 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 4 GT. 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 16 GT. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa vähintään 20 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 
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Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi olla jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

 

Seuraavat päivitykset on valittava sen mukaan mikä on käytettävän Tekla 
Civil version bittisyys. Jos samassa työasemassa on sekä 32- että 64-bittinen 
Tekla Civil, niin vaaditaan sekä 32- (x86) että 64-bittinen (x64) päivitys. 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.teklabimsight.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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15.  Tekla Civil 16.1-00, Tekla Civil WebMap 16.1 

12.4.2016 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

15.1    Pääsovellus (16.1-00) 

15.1.1 Uudet optiot 

Trimble Connect liitos 
 
Tekla Civiliin on toteutettu liitos Trimble Connectiin. 

Mikä on Trimble Connect 

Trimble Connect on pilvipalvelupohjainen yhteistyöalusta hankkeen eri 
osapuolten – tilaaja, suunnittelijat, rakentajat, valvojat, ym. käyttöön 
(http://connect.trimble.com/). Eri osapuolet julkaisevat omia aineistojaan 
Trimble Connectiin, josta muut osapuolet voivat mm. referoida ja 
kommentoida aineistoja sekä määrittää työnkulkuja ja tehtäviä.  

Trimble Connect mahdollistaa aineiston 3D-tarkastelun selainpohjaisella 

ratkaisulla, erillisellä työasemasovelluksella Trimble Connect Desktop sekä 
jatkossa myös mobiilisovelluksella.  

Mikä on Trimble Connect Tekla Civilissä 

Tekla Civilin kartan puuhakemistossa on Trimble Connect haara. Käyttäjä 
valitsee mihin Trimble Connect pilvipalveluprojektiin tai -projekteihin halutaan 
liittyä, jonka jälkeen kyseisten projektien mallihierarkia automaattisesti 
näytetään Tekla Civilin puuhakemistossa. 

Tekla Civilin puuhakemiston kautta voidaan mm. 

 näyttää ja piilottaa Trimble Connectissa olevia malleja Tekla Civilissä 

 avata dokumentteja 

 luoda malleille uutta hierarkiaa 

 lukea malleja Tekla Civilin kohteiksi 

http://connect.trimble.com/
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 valita Tekla Civilistä julkaistavien mallien sijainti Trimble Connectissa 

 lisätä uusia tiedostoja Trimble Connectiin 

 näyttää Trimble Connectissa lisättyjä huomiomerkintöjä Tekla Civilin 
3D-näkymässä 

 

Tekla Civil pollaa automaattisesti taustalla Trimble Connectia ja näyttää 
puuvalikossa mallien tilanteen. Pollausväli on käyttäjän säädettävissä. 

 
Tekla Civilin toteutusmallin pinta voidaan julkaista Trimble Connectiin 

suoraviivaisella julkaisutoiminnolla. 
 
Tekla Civilin Inframodel, CAD ja Sketchup-tiedostojen kirjoituksessa on 

mahdollisuus tiedoston julkaisuun Trimble Connectiin. 
 

15.1.2 Uudet ominaisuudet 

Lisenssimonitori  
Tekla Civiliin on kehitetty "Lisenssimonitori", jolla voidaan analysoida 

Tekla Civilin lisenssien käytön historiaa ja nykytilannetta. 
Lisenssimonitori käynnistyy TyökalutJärjestelmän hallinta 

Lisenssimonitori... -toiminnolla. 
Jos Tekla Civil aukaistaan ilman projektia valitsemalla projektin 

valintataulukosta alin tyhjä rivi, niin lisenssimonitori ei varaa Tekla 
Civil -lisenssejä. 

Normaali projektin käynnistys mahdollistaa lisenssimonitorissa olevan 
graafisen visualisoinnin käytön.  

Lisenssimonitorin käyttö perustuu Tekla Civilin lisenssiservicen 
kirjoittaman lokitiedoston analysointiin. 
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Lisenssimonitorin käyttäjällä on oltava pääsy lokitiedostoon.  
Tässä on esimerkkejä lisenssimonitorin käyttömahdollisuuksista: 

Lisenssimonitorilla voidaan listata kyseisen hetken aktiiviset käyttäjät 
ja heidän varaamansa lisenssit. 

Lisenssimonitorilla voidaan listata haluttujen lisenssien ja käyttäjien 
käyttöhistoria. 

Lisenssimonitorilla voidaan listata kunkin lisenssin yhtäaikainen 
maksimikäyttömäärä päivittäin valitun ajanjakson aikana. 

Lisenssimonitorilla voidaan listata lisenssikiellot eli tilanteet, joissa 
kaikki lisenssit ovat olleet varattuina yritettäessä varata lisenssiä. 

Lisenssimonitorilla voidaan graafisesti tutkia lisenssien käyttöasteita. 
 

Muut uudet ominaisuudet 

 
Lisätty leikkausta risteävien kohteiden visualisointiin mahdollisuus näyttää 

risteävän kohteen risteyskohdan Z-arvo leikkauksessa 
 MapObjectZ määrityksellä voidaan tekstin/symbolin/viivan korkeusasema 

määrittää risteävän kohteen leikkauskohdan Z-arvon perusteella  
Coord1 = (0, MapObjectZ) 

Avainsanalla Object.Z tekstin arvoksi saadaan risteävän kohteen z-arvo 
risteyskohdassa 

Text  = (456, Coord1, 45, Object.Z ) 
 
 

Referenssikartan kohteen koordinaatit näytetään nyt taulukossa kun kohdetta 
tuplaklikataan tai valitaan Ominaisuudet-toiminto kohteen ollessa 
aktiivinen. Taulukossa on koordinaattien lisäksi elementtien 2D ja 3D 
pituudet. Taulukon rivien valinta korostaa kyseistä kohtaa kartalla ja 
haluttaessa keskittää kartan valintojen mukaisesti. 

 
15.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Mahdollistettu IFCZIP-tyyppisen tiedoston luku 3D-referenssimalliksi 
 
Korjattu ECW-formaattisten taustakarttojen näyttäminen 64-bittisellä versiolla 
 
Korjattu poikkeustilanne, jossa tallenteen käyttö saattoi aiheuttaa aineiston 

esittämisen peilikuvana 
 
Korjattu karttanäkymässä näytettävien IFC-tiedoston viipaleviivojen kirjoitus 

CAD-tiedostoon 
 
Korjattu kartalle esitetyn milleinä olevan CAD-tiedoston Z-arvon huomiointi 
 
Korjattu taustakartan näyttäminen myös projektialueen ulkopuolelta (Näytä  

työalue  Projektin ulkopuolinen alue) 
 
Korjattu näppäimistön Poista (Delete) –painikkeen toiminta myös zoom-

ikkunassa 
 
Helpotettu pituusleikkauksen ottoa pitkin ketjua -toimintoa, jossa suuntanuolet 

tai muut kohteet helposti estivät toiminnon näkymisen pikavalikossa 
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Siirretty Sketchup-tiedoston kirjoitus Työkalut-valikosta Tiedosto-valikkoon 
 

 
15.1.4 Järjestelmämuutokset 

Ohjelma on hiljennetty eli poistettu toimintojen lukuisat huomiopiippaukset 
 
Kuvaustekniikan muutoksia 
 
 

15.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (16.1-00) 

15.2.1 Uudet optiot 

 
 
15.2.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty maastotilaan mahdollisuus laskea pintojen väliset massat 
monikulmioalueen tai linjan paaluvälin perusteella 

 
 

15.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Maastotilassa poikkileikkauksen osoitus suosii nyt rakenteen mittalinjoja, jos 
sellaisia on piirrettynä. Jos poikkileikkaus halutaan muulta linjalta tai 
kohteelta, niin otetaan maastotilan asetus "Suosi mittalinjoja 
poikkileikkaukselle" pois päältä.  

 
Maastotilassa on nyt aina aluksi automaattisesti Älä kytke rakenteita -asetus 

päällä. Riippumatta mitä käyttäjä on aiemmissa istunnoissa asetukseksi 
asettanut. Asetus pitää käydä erikseen asettamassa päälle, jos rakenteet 
halutaan kytkeä. 

 
 

15.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

15.3  Rakennesovellus (16.1-00) 

15.3.1 Uudet optiot 

 
 
 

15.3.2 Uudet ominaisuudet 

Rajoitusviivan taulukossa on nyt sarake Ulottuvuus, jolla voidaan määrittää 
rajoitusviivan vaikutusalue vasemmalle ja oikealle 

 
Nyt voidaan rakenne-editorin pisteiden kytkennät -ikkunan taulukoiden 

pikavalikoista piirrättää kyseisen kytkennän linja kartalle 
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Alueen reunaketjut listassa näytetään nyt uusina tietoina onko alue ketjun 

vasemmalla puolella (L) vai oikealla puolella (R), ketjun alueeseen 
osallistuva paaluväli sekä onko osallisena koko ketju (*). 

 
Alueen ketjut listassa näytetään nyt uusina tietoina ketjun alueeseen 

osallistuva paaluväli sekä onko osallisena koko ketju (*). 
 
Rakenneosien poistot ja lisäykset -ikkunan taulukoihin on nyt mahdollista 

lukea rakenneosien nimet ja paaluvälit tiedostosta tai liittää kopioi-liitä 
toiminnolla esimerkiksi Excelistä. Sarakkeiden on oltava tabulaattorilla 
eroteltuja. Jos halutaan tuoda vain paaluvälit, niin liitettävässä aineistossa 
on ensimmäisellä rivillä oltava sarakkeiden nimet: 

  
Alkupaalu    Loppupaalu 
2020.000    2060.000 
2079.231    2120.000 

     
  Rakenneosat tunnistetaan nimen perusteella eli kyseisen nimisen 

rakenneosan on löydyttävä kyseisestä rakenteesta. Liitettävässä 
aineistossa rakenneosat voivat olla muotoa (muoto, joka saadaan kun 
kopioidaan taulukko ulos Tekla Civilistä): 

  
vasen maalaatikko - Id 132004    2020.000    2060.000     vasen penger - Id 132005 
vasen maalaatikko - Id 132004    2079.231    2120.000     vasen leikkaus - Id 132007 

  
tai muotoa: 

  
vasen maalaatikko    2020.000    2060.000     vasen penger 
vasen maalaatikko    2079.231    2120.000     vasen leikkaus 

  
 
 

15.3.3  Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu alueen reunaketjun suunnan kääntämisen aiheuttama 
pystygeometrian häviäminen suljetuilla ketjuilla 

 
Täsmennetty suunnitellun pinnan kolmiomallin esitystä 3D-näkymässä 
 
Lisätty yleisasetus, jolla voidaan määrittää putkikaivantojen rakennetyyppien 

hakemisto 
 
Lisätty yleisasetus "Projektirakennetyyppihakemisto", jolla Projektikohtaisille 

rakennetyypeille voidaan määrittää hakemisto, jota käytetään, jos se 
osoittaa olemassa olevaan hakemistoon. 

 
Nopeutettu massalaskentaa monikulmioalueen perusteella, jos laskenta-

alueella on paljon aluerakenteita 
 
Korjattu parametrisen liittymän sivuttaiskaltevuuksien laskentaa kun 

vasemman ja oikean kaistan kaltevuudet poikkeavat toisistaan 
 
Lisätty parametrisen liittymän parametrien muokkauksen aikaiseen 

visualisointiin saarekkeiden aluetäyttöjen näyttäminen 
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Lisätty georakenteiden ryhmän ominaisuusikkunaan parametrien yksiköt 
 
Korjattu CAD-tiedostossa olevan vaakageometrialtaan nollapituisen 

elementin, jolla on Z-eroavuutta kopiointi kytkemättömäksi ketjuksi. Nyt 
valitun ketjun kopioi-liitä toiminnossa jätetään elementti kopioimatta, jos 
sen vaakapituus on alle 0.0001 m ja 3D pituus on alle 0.01 m. Tästä 
varoitetaan viesti-ikkunassa. 

 
Nyt ketjun aktivoinnin elementin suuntanuoli (keltainen kolmio) on punainen 

asteriski pystysuoran elementin kohdalla 
 
Korjattu rakenneinstanssin kolmioinnin tasoitusvälin toimintaa, joka eräissä 

tilanteissa saattoi häiriintyä naapurirakenteesta 
 
Hae tasausketju pinnalta -toiminnon pinnan valinnan ikkunassa on nyt 

mahdollisuus määrittää tarkkuus-arvo, joka kertoo kuinka tarkasti tasaus 
seuraa pintaa. 

 
Korjattu tasauksen murtoviivan muokkausta, jos muokkausta ennen on lisätty 

myös kartalle murtoviiva 
 
Täsmennetty toteutusmallin kirjoituksen virheilmoituksia 
 
Korjattu vastaavuustiedoston tulkinta toteutusmallin kirjoituksessa, joka 

epäonnistui, kun pinnan nimessä on välilyöntejä 
 
Korjattu sulkeutuvan ketjun suunnan muutos, joka saattoi aiheuttaa viimeisen 

tasauselementin näyttämättä jättämisen tasauksessa 
 
Korjattu XYZ-ketjun tasauksen kirjoitus Inframodel-formaatissa, jossa ei 

kirjoitettu tasausta lainkaan 
 
 

15.3.4 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella ajettavissa oleva datojen päivitys, joka siivoa projektista 
ylimääräisiä, ”orpoja” kohteita 

 
 

15.4  Maasto- ja karttasovellus (16.1-00) 

15.4.1 Uudet optiot 

 
15.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
  

15.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nopeutettu pinnan kolmiointia silloin kun pinnan datamäärä on erittäin iso tai 
projektin koko on erittäin iso tai pinnan osamallin koko on erittäin iso 
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Korjattu Inframodel-tiedoston lukua silloin kun samaan toteutusmalliin luetaan 
useiden pintojen kolmioverkkoja, jolloin kolmioverkko saattoi mennä 
väärälle pinnalle 

 
Laitettu mittauserien ja pintojen luetteloita aakkosjärjestykseen 
 
Korjattu toteutusmallin pinnan korkeuskäyrien esitystä, joka eräissä tilanteissa 

saattoi jättää käyriä piirtämättä 
 
Muutettu taiteviivan korkeusaseman muuttamisen ikkunan toimintaa siten, 

että Käytä-painikkeen jälkeen OK-painike on harmaana tuplamuutosten 
välttämiseksi 

 
Korjattu Kohteet  Katkaise viiva -toiminto, joka saattoi katkaista myös toisen 

täsmälleen samassa kohdassa olevan viivan vaikka toista viiva ei ollut 
esitetty. Nyt katkaistaan vain valitut viivat. 

 
Korjattu Kohteet  Katkaise viiva -toiminto, katkaisemaan viiva vaikka olisi 

osuttu viivan päällä olevaan tilapäispisteeseen. Tarkoituksena on 
katkaista viiva juuri pisteen kohdalta. 

 
Korjattu toteutusmallin viivojen kirjoitusta mittalinjan paaluvälin perusteella. 

Jos mittalinja on mutkikas/kulmikas niin osa viivoista saattoi jäädä 
kirjoittumatta 

 
Korjattu Kopioi valitut kohteet –toimintoa, joka siirsi kohteet toiseen 

toteutusmalliin, vaikka Siirrä –kohteet valinta ei ollut päällä 
 
Kopioi Pinnalta Pinnalle –toiminnolla voi nyt kopioida samalle pinnalle kun 

kopioi toiseen toteutusmalliin 
 
Nyt jos pituusleikkaus on otettu peräkkäisten toteutusmalliviivojen 

muodostamalta ketjulta, niin pituusleikkaukseen piirrätetään ketjussa 
olevan viivan pinnan mukaiset viivat 

 
Korjattu Tulkinta-alueen poistaminen sekä täsmennetty tulkinta-alueiden 

käyttäytymistä puuhakemistossa muistin tyhjennyksen yhteydessä 
 
Nyt pinnan rasterivisualisoinnissa voidaan valita toteutusmallikohtainen pinta 

pinnan valintapuun "Pintamallit" haarasta 
 
Korjattu tunnelipinnan poikkileikkausesityksen kirjoitus CAD-tiedostoon, jos 

kirjoituksessa on päällä viivat murtoviivoina -asetus  
 
Parannettu toteutusmallin viivojen kirjoitusta Inframodel-tiedostoon. Viivoista 

saattoi syntyä peräkkäisiä viivaketjuja, jotka kuitenkin olisi voitu kuvata 
yhdellä viivaketjulla 

 
Korjattu kolmion sivun pituuden ja osamallin koon muuttaminen 

toteutusmallien pinnoille silloin kun pinnat ovat toteutusmallikohtaisia 
 
Korjattu puuhakemistosta piirrätetyn Kolmiomallin rajan kirjoittuminen CAD-

tiedostoon, jos kirjoituksessa on päällä asetus maasto ja karttaviivat 
murtoviivoina 
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15.4.4 Järjestelmämuutokset 

Uuden projektin perustamisessa toteutusmallipintojen osamallikoko on nyt 
erittäin iso, jotta projektin alueelle ei sattuisi yhtään osamallirajaa. 
Osamallirajat aiheuttavat pintaan aukkoja, jos pinta on luettu Inframodel-
tiedostosta valmiina kolmiomallina 

15.5  Varusteet ja laitteet sovellus (16.1-00) 

15.5.1 Uudet optiot 

 
15.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

15.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Ennen oli kaivokortin autotekstin avainsanana .Diameter, joka haki putken 
halkaisija-arvoista suurimman. Nyt: 
.Diameter hakee putken Nimellishalkaisija-attribuutin arvon, jolloin putken 

halkaisija-arvo vastaa vanhaa kaivokorttia 
.InnerDiameter hakee putken halkaisija-arvoista pienimmän nollaa 

suuremman arvon 
.OuterDiameter hakee putken halkaisija-arvoista suurimman 

 
Korjattu jalustatyypin valintalista näyttämään jalustatyypin tunnus koko 

pituudeltaan 
 
Korjattu putkien näyttäminen pituusleikkauksessa, jos pituusleikkaus on otettu 

putkiketjulta, jossa on taaksepäin kääntyviä taitteita. Tällöin eräissä 
tilanteissa jotkin putket eivät näkyneet leikkauksessa 

 
Korjattu sekavesi- ja jätevesipumppaamojen kirjoitus putkena CAD-

tiedostoon, joka epäonnistui puuttuvien kuvaustekniikkamääritysten takia 
 
Korjattu maakaasuputken korkeusasema poikkileikkauksessa huomioimaan 

Mitattu-attribuutin arvon 
  
Korjattu putken korkeus mitattu keskikohdasta arvon huomiointi oikein 

poikkileikkaus- ja 3D-piirrossa 
   
Korjattu maakaasuputken kuvake puuhakemistoissa 
 

 
15.5.4 Järjestelmämuutokset 

Uusi kaivoluettelo, jossa on mukana sakkapesän korkeus ja tilavuus 
 
Kuvaustekniikan muutoksia 
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15.6  Pohjatutkimussovellus (16.1-00) 

15.6.1 Uudet optiot 

 
15.6.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt voidaan vaihtaa ohjelmoidun, havainnottoman pohjatutkimuspisteen 
tutkimustapa 

 
Nyt pohjatutkimuspisteen "Luo uusi" toiminnon jälkeen on mahdollista vaihtaa 

tutkimustapaa 
 
Uuden pohjatutkimuspisteen voi lisätä puuhakemiston pikavalikosta. Jos 

pikavalikko otetaan tutkimustavan kohdalta, niin lisätty piste saa kyseisen 
tutkimustavan. Lisäys voidaan tehdä kartan ja leikkausten 
puuhakemistoista. Pisteen sijainti voidaan osoittaa kartalla ja 
leikkauksissa. 

 
  

15.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu pohjatutkimusten haku päiväyksen perusteella, mikä saattoi löytää 
ylimääräisiä pisteitä 
 

Korjattu pohjatutkimusten etäisyyslukemien näyttäminen poikkileikkauksessa 
 
Korjattu kaatuminen pohjatutkimusten grafiikan asetusten tallentamisessa 

oletusarvoiksi, jos tiedosto on kirjoitussuojattu 
 

15.6.4 Järjestelmämuutokset 

Asennushakemistossa on tiedosto Library\Paattymistapa_KN.soi 
(kiilautuminen kivien tai lohkareiden väliin), joka voidaan lukea (yli 
kymmenen vuotta) vanhaan projektiin tiedostossa olevien ohjeiden 
mukaisesti. 
 

15.7  Piirustussovellus (16.1-00) 

15.7.1 Uudet optiot 

 
15.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

15.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu piirustuksen nimen muuttamisen aiheuttama piirtoluokkien 
esitystapaan määritettyjen muutosten häviäminen eräässä 
toimintoketjussa 

 
Korjattu erittäin pitkän piirustustekstin tallennus 
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15.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

15.8  Projektipiirtokohteet sovellus (16.1-00) 

15.8.1 Uudet optiot 

 
15.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
15.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
15.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

15.9  Trimble Locus liitos (16.1-00) 

15.9.1 Uudet optiot 

 
15.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
15.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu Luo malli Trimble Locus -aineistosta toiminto, joka ei toiminut 
monikulmioaluetta käytettäessä 

  
15.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

15.10  Trimble NIS Water liitos (16.1-00) 

15.10.1 Uudet optiot 

 
15.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
 
 

15.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 
 

15.10.4 Järjestelmämuutokset 
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15.11  3D (16.1-00) 

15.11.1 Uudet optiot 

 
 
 

15.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

15.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu DirectX-moodissa pintojen katkeaminen sahalaitaisena 
poikkileikkaustason perusteella 

 
Korjattu taustakarttojen esitys pinnalla, jos on säädetty läpinäkyvyyttä  
 

15.11.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

15.12  WebMap (16.1-00) 

15.12.1 Uudet optiot 

 
15.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
15.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
  

15.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

15.13  Kuvaustekniikka (16.1-00) 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 
 

15.14  Järjestelmävaatimukset (16.1-00) (Rajapintaversio 116) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10. 
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Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

32-bittinen Tekla Civil toimii sekä 32- että 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Samassa työasemassa voidaan käyttää sekä 32-bittistä että 64-bittistä Tekla 
Civil versiota 

Työaseman Oracle-client 

32-bittinen Tekla Civil vaatii 32-bittisen Oracle-clientin. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

Molemmat Oracle-clientit voivat olla asennettuina samaan työasemaan.  

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä kumpaankin 

bittisyysversioon erikseen. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 32 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 4 GT. 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 16 GT. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa vähintään 20 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi olla jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

http://www.teklabimsight.com/
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Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

 

Seuraavat päivitykset on valittava sen mukaan mikä on käytettävän Tekla 
Civil version bittisyys. Jos samassa työasemassa on sekä 32- että 64-bittinen 
Tekla Civil, niin vaaditaan sekä 32- (x86) että 64-bittinen (x64) päivitys. 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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16.  Tekla Civil 15.2-00, Tekla Civil WebMap 15.2 

9.12.2015 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

16.1    Pääsovellus (15.2-00) 

16.1.1 Uudet optiot 

WMS-taustakartat Taustakartat on mahdollista määrittää haettavaksi 

suoraan määritetyistä WMS-palveluista, esimerkiksi 
Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta. 

 
16.1.2 Uudet ominaisuudet 

 64-bittinen versio. Tästä versiosta on olemassa myös 64-bittinen versio. 64-

bittisessä versiossa on prosessille käytettävissä huomattavasti enemmän 
muistia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että erittäin pitkien linjojen 
massalaskenta voidaan haluttaessa tehdä yhtenä operaationa. 64-bittinen 
versio toimii 64-bittisessä Windows-käyttöjärjestelmässä. 

HUOM! Kesällä 2016 julkaistaan ainoastaan 64-bittinen versio. 

 
Otettu käyttöön uusi ohjeformaatti, webhelp, joka korvaa vanhan CHM-

ohjeen. Webhelp on html-pohjainen ja avautuu oletusselaimeen. 
 
Luo kohteita kohteista: MuokkaaLuo kohteita kohteista… -valinnalla aukeaa 

käyttöliittymä, jolla valittujen kohteiden perusteella voidaan luoda uusia 
kohteita monilla eri menetelmillä. Esimerkiksi on mahdollista tihentää tai 
harventaa aineistoa, yhdistää aineistoa, etsiä aineiston puskurielueita, 
määrittää z-arvoja pinnan perusteella, yms. 
Käyttöliittymä on alun perin tarkoitettu monien ohjelmassa käytettyjen 
algoritmien testaukseen, mutta voi sellaisenaan, dokumentoimattomana 
ja puutteineenkin tarjota hyödyllisiä lisätoimintoja innovatiivisille 
suunnittelijoille   
Käyttövihjeinä 

valitaan kohde tai kohteita jostain näkymästä ja käynnistetään 
toiminto 
valitaan toiminto ja sen parametrit 
tutkitaan taulukoiden pikavalikoiden mahdollisuuksia 
valitaan taulukoista rivejä, jolloin näkymässä näytetään 
visualisointeja 
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luodaan sovelluskohteita 
 

16.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Helpotettu projektin attribuuteissa koordinaattijärjestelmän valintaa. Projektin 
attribuutit -ikkunassa voidaan nyt valita projektin koordinaattijärjestelmä 
alasvetovalikosta. Valikossa on projektiomuunnosten asetustiedostossa 
(<asennushakemisto>..\Bin\Proj_fin.txt) määritetyt järjestelmät. Arvoksi 
voidaan kirjoittaa myös jokin muu arvo, mutta tällöin GPS:n 
automaattinen orientointi ei toimi.  

 
Täsmennetty käyttäjäoikeuksien käyttöliittymän toimintaa. 
 
Käyttäjäoikeuksien yhteenvedossa lista on nyt aakkosjärjestyksessä. 
 
Korjattu poikkileikkausnäkymän mitta-asteikkojen lukemien näyttäminen 

väärissä paikoissa, jos näkymän kuvaustekniikkakerroin poikkeaa 
ykkösestä. 

 
Korjattu viiteviivallisen autotekstin siirtoa silloin kun kuvaustekniikkakerroin 

poikkeaa ykkösestä.  
 
Vähennetty ohjelman innokkuutta georakenne-, maastotila- ja 

referenssikarttalinsenssien varaamiseen. 
 
Korjattu referenssikartan lisäyksen aiheuttama kaatuminen eräillä tiedostoilla. 
 
Korjattu projektin luonnissa Oracle 12 kantaan aiheeton valitus tietokannan 

pääkäyttäjätunnuksesta 
 
Nopeutettu referenssikartan näyttämistä eräillä tiedostoilla 
 
Korjattu ohjelman satunnainen kaatuminen Citrix-ympäristössä piirustusta 

tallennettaessa 
 

 
 

16.1.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

16.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (15.2-00) 

16.2.1 Uudet optiot 

 
 
16.2.2 Uudet ominaisuudet 

Lisätty mahdollisuus määrittää GPS:n Z-arvolle muunnos. Muunnos 
määritetään asettamalla GPS tunnettuun korkoon. Tällainen orientaatio 
on tarkkuudeltaan käyttökelpoinen muutaman (kymmenen) kilometrin 
säteellä orientointipaikasta. Tämä riippuu siitä missä päin Suomea ollaan. 
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Z-arvon käyttämisessä on mahdollista määrittää GPS:n sauvan pituus. 
 
Lisätty pintojen pikapainike-ikkunan aukaisupainike 
 
GPS-ikkunan Info-välilehdelle on lisätty signaali-kohinasuhteen arvon 

näyttäminen. Arvo lasketaan gps signaali/kohina eli häiriö, joten mitä 
lähempänä se on ykköstä, niin sitä enemmän gps-yhteydessä on häiriötä. 
Liiallinen häiriö estää gps:n käytön. 

 
 

16.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Maastotilassa kosketusnäytöllä on helpotettu poikkileikkauksen keltaisen 
karttaviivan raahausta. 

 
Maastotilaan on lisätty painike asetusten esiin saamiseksi. 
 
Korjattu Offline-tilaan menemisessä lisenssin käsittely ilman välisammutusta. 

Tällöin ohjelma valitti lisenssin puutteesta verkkoyhteyden katkettua. 
 
Selkeytetty maastotilassa GPS-painikkeen toimintaa. 
 
Korjattu GPS:n COM-portin etsintä, jos portin numero on yli 9. 
 
Korjattu Offline-lisenssin vapautus kun synkronoidaan toiselle tabletille luotu 

aineisto 
 
Korjattu toimintaa kun Offline-aineisto ladataan eri tabletille ja käytetään eri 

käyttäjätunnuksia 
 

 
16.2.4 Järjestelmämuutokset 

 

16.3  Rakennesovellus (15.2-00) 

16.3.1 Uudet optiot 

Parametrinen liittymän suunnittelu 
 
Tässä versiossa parametriseen liittymänsuunnitteluun on tehty 

seuraavat uudet toiminnot: 

 
Parametrinen kääntöpaikka. Parametrinen kääntöpaikka –toiminnolla voidaan 

mallintaa X, T ja O-muotoiset kääntöpaikat vaaka- ja 
pystygeometrioineen. 
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Parametrisen liittymän taulukkoon on lisätty ryhmittely, jolla osa taulukon 
riveistä saadaan haluttaessa piiloon. 

 
Parametriseen liittymään on lisätty mahdollisuus määrittää yksilölliset 

rakenteet eri luiskille sekä saarekkeille. 
 
Parametrisen liittymän ikkunaan on lisätty Käytä-painike, joka päivittää 

aluerakenteen sulkematta ikkunaa. 
 
Ennestään parametrisessa liittymän suunnittelussa on mm. seuraavat 

toiminnot: 

Parametrinen liittymä -toiminto luo valittujen mittalinjojen ja annettujen 
parametrien perusteella liittymän kaikki merkitsevät ketjut; reunalinjat, 
saarekkeet yms. Kaikilla luoduilla ketjuilla on vaaka- ja pystygeometria. 
Vaakageometriat ovat siten lasketut, että liittymä mahdollisimman hyvin 
täyttää liittymän ajettavuuden vaatimukset. Pystygeometrioiden 
laskennoissa on huomioitu mm. kuivatuksen vaatimat kallistukset. 

 
Parametrisia liittymätyyppejä ovat kiertoliittymä (O-liittymä), Y-liittymä, T-

liittymä, ja X-liittymä. Liittymään on mahdollista määrittää erilaisia 
saarekkeita ja liittymäkaaria. Itse liittymällä, liittymähaaroilla, saarekkeilla 
ja liittymäkaarilla on lukuisia parametreja, joilla voidaan säätää liittymän 
muotoa. 

 
Liittymän ketjut ja pinta päivittyvät parametreja muokattaessa. Ketjuja 

visualisoidaan kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa voidaan visualisoida 
korkeuskäyrillä ja kolmioverkolla kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa 
voidaan visualisoida myös leikkausnäkymissä.  

 
Toiminto luo liittymäalueelle rakennesovelluksen alueen, jonka reunalinjat ja 

muut ketjut saadaan automaattisesti parametrisen liittymän laskemista 
ketjuista. 

 
Alueeseen voidaan automaattisesti liittää haluttu aluerakenne, jonka ylimpään 

yhdistelmäpintaan ketjut liittyvät automaattisesti. 
 
Alueen ominaisuusikkunasta voidaan avata parametrisen liittymän 

käyttöliittymä parametrien muokkaamiseksi. 
 
Parametrisen liittymän parametrit voidaan tallentaa tiedostoon ja lukea 

tiedostosta, joka mahdollistaa mm. oman liittymäkirjaston luomisen. 
 
Parametrien kierrätys haarasta toiseen, jota voidaan käyttää esimerkiksi 

kierrättämään pääsuunta oikeaan suuntaan liittymäaihion tiedostosta 
lukemisen jälkeen 
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Liittymän parametrien kopioi – liitä toiminto kahden eri liittymän välillä. 

Liittymät voivat olla myös eri projekteissa. 
 
Kääntymiskaista oikealle sekä lyhyenä että pitkänä ja kääntymiskaistaan 

liittyvän kiihdytyskaistan, erkanemiskaistan ja saarekkeen mallinnus 

  
Saarekkeen suojatien aukon määritysmahdollisuus 
 
Kiertoliittymän kallistuksen suunnan ja suuruuden määritys automaattisten 

kaltevuusmääritysten lisäksi 
 
 
 

16.3.2 Uudet ominaisuudet 

Putkikaivanto: Tässä versiossa on mahdollisuus määrittää putkikaivanto 
rinnakkaisille putkiketjuille. Putkikaivanto perustuu Rakenne-sovelluksen 
rakennetyyppiin, jonka käsittelyyn on lisätty älykkyyttä putkiketjujen 
alimmaisten ja reunimmaisten putkien ja niiden halkaisijoiden 
automaattiseen huomioimiseen. Toiminto käynnistetään valitsemalla 
putkia ja linja, jonka jälkeen kartan pikavalikossa on toiminto ”Luo 
putkikaivanto  Rakenne dcs:n nimi”. Toiminnosta syntyy rakenne ja 
samalla avautuu Rakenne-editori ja Kaivannon varusteet -ikkuna. Tällä 
ikkunalla voi poistaa kaivannon varusteita / lisätä uusia varusteita ja 
muuttaa kaivannon parametreja. Varusteen valinta grafiikassa korostaa 
riviä taulukossa. Rivin valinta taulukossa korostaa / valitsee varusteen 
kartalla. Jos kaivannon parametreja muokkaa ja kytkee rakenteen, 
rakenne päivittyy parametrien mukaan. 

 
Lisää tie: Rakennesovellukseen on tehty uusi toiminto "Lisää tie...", jolla 

voidaan yhdellä ikkunalla luoda uusi rakennesuunnitelma ja 
suunnitelmaan uusi väylä ja väylälle mittalinja. Toiminto on ensisijaisesti 
tarkoitettu uuden käyttäjän totuttautumisvaiheeseen.  
Lisää tie -ikkunalta voidaan käynnistää mittalinjan vaakageometrian 
murtoviivan osoitus kartalla. Osoitettu murtoviiva voidaan pyöristää. 
Linjalle voidaan määrittää tasaus aukaisemalla tasausikkuna tai tasaus 
voidaan määrittää automaattisesti maanpinnan ja kalliopinnan 
perusteella.  
Ikkunalta voidaan myös valita rakennetyyppi, joka kytketään linjan 
alkupaalulta loppupaalulle.  
Lisää tie -toiminto käynnistyy Rakennesovellus LisääTie...  –valikko-
toiminnolla.  
Suunnitelma voidaan määrittää valitsemalla se olemassa olevista 
suunnitelmista, kirjoittamalla olemassa olevan suunnitelman nimi 
tekstikenttään tai kirjoittamalla uuden suunnitelman nimi tekstikenttään. 
Väylä voidaan määrittää osoittamalla jokin väylän linjoista tai valitsemalla 
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se olemassa olevista väylistä tai kirjoittamalla uuden väylän nimi 
tekstikenttään.  

 
Rakenne-editorissa on nyt mahdollista käyttää asetusta "Kolmiomallin 

tasoitusväli", joka pyrkii tekemään rakennepintojen kolmiomallista 
sellaisen, että kolmiot ovat mahdollisuuksien mukaan "kohtisuorassa" 
pääkytkentälinjaa vasten. Sisäisesti kolmiomalliin lisätään linjaan nähden 
poikittaisia taiteviivoja annetun arvon mukaisin välein. Taiteviivat saavat 
z- arvonsa rakenteen johdettujen ketjujen perusteella. Toiminto lisää 
rakenteen ratkaisuaikaa, joten sitä kannattanee käyttää vain tarvittaessa. 

  
Tasoitusväli 0 = ei käytössä          Tasoitusväli 1 m 

 

 

 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 
Rakenteen puuhakemiston pikavalikon toimintoja on järjestelty uudestaan 
 Harvemmin tarvittavat näytä ja piilota toiminnot on siirretty sivuvalikkoon 

"Näytä/piilota erikoiskohteet" 
 Puuvalikon pikavalikosta voidaan lisätä uusia kohteita (suunnitelma, 

väylä, linja, alue, tasaus). Lisäys kohdistuu valittuun kohteeseen. 
 Puuhakemiston yksittäisen pintahaaran pikavalikosta voidaan nyt 

piirrättää kyseisen pinnan johdetut ketjut. 
 
Listaa tämän kohdan pinnat -toiminnon pintataulukosta voidaan nyt näyttää 

johdetut ketjut sarakkeesta Aineisto. 
 
Korjattu alueen massalaskentaa, joka ei eräässä tilanteessa huomioinut 

pengerrakennetta kokonaan. 
 
Korjattu ohjelman kaatuminen, jos käytetään pituusmittausraidetta, jolla ei ole 

yhtäkään ratapaalun määritystä. 
 
Korjattu parametrisen liittymän asetusten tallennusta. 
 
Nyt aluerakenteen ketjuista syntyvien toteutusmallin taiteviivojen pituus on 

enintään määritetyn paaluaskeleen suuruinen. 
 
Korjattu rakenne-editorin jääminen jumiin riippuvuuksia lisättäessä eräillä 

monimutkaisilla rakenteilla  
 
Korjattu linjan suunnan muutoksesta aiheutunut kuvaajan katoaminen, jos 

kuvaajassa oli vain alku- ja loppupaalu. 
 
Helpotettu karttanäkymään haettujen radan korkeusviivan tietojen siirtoa 

raahaamalla. 
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Rakenteen ratkaisujärjestys voidaan nyt asettaa myös rakenne-editorissa. 

Ennestään rakenteiden ratkaisujärjestykset (ja myös asettamiset) saa 
näkyviin puuhakemiston pikavalikosta toiminnolla Näytä rakenteiden 
ratkaisujärjestys... 

 
Lisätty rakenne-editorin varoituksiin varoitus riippuvuuden kuvaajasta, jolla ei 

ole arvoja tai on vain yksi arvo. 
 
Korjattu Ifc-mallin näyttäminen tasausnäkymässä oikeassa kohdassa, jos 

linjan alkupaalu poikkeaa nollasta 
 
Korjattu rakenne-editorin sulkemisessa ollut aiheeton kysymys muutosten 

hylkäämisestä vaikka ei ole tehty muutoksia 
 
Lisätty pisteen lajin näyttäminen riippuvuustaulukkoon. Kun rakenne-editorin 

riippuvuustaulukon pistekohtaisista sarakkeista tuplaklikataan, niin 
aukeaa kyseisen pisteen ominaisuusikkuna. Muiden sarakkeiden 
tuplaklikki aukaisee riippuvuuden ominaisuusikkunan. 

 
Korjattu hidas poikkileikkauksen näyttäminen projektissa, jossa oli luotu 

runsaasti parametrisia liittymiä 
 
Täsmennetty toiminnon nimeä "Muuta xyz-ketju xy-ketjuksi"  "Muuta XYZ-

ketju tasaukselliseksi XY-ketjuksi" 
 
Korjattu Kytke ketju alueen pintoihin –toimintoa 
 
Korjattu leikatun maastopinnan näyttämistä, joka saattoi näyttää pintaa vaikka 

pintaa ei ole alueella lainkaan 
 
Korjattu rakenteen mitta-ikkunassa edellisen istunnon arvojen aiheeton 

muistaminen 
 
Lisätty 3D-kuvaustekniikkaan määritys, jolla estetään aluepisteen 

näyttäminen 3D-näkymässä 
 
Jos aikaisemmin lisättyä rajoitusviivaa jatkaa ja pisteiden lisäämisen jälkeen 

valitsee ensin käytä, mutta sen jälkeen vielä OK, niin rajoitusviiva katoaa. 
Tämä on korjattu. 

 
Korjattu parametrisen liittymän päätien kaltevuuden laskenta kun haarat 

määritetty päätieksi 
 
Korjattu ohjelman kaatuminen nopeudenmuutoskaaren lisäyksessä 
 
Täsmennetty Inframodel-tiedoston lukua silloin kun tiedostossa ei ole väylän 

tai linjan nimeä. Tällöin nimeksi asetetaan id-arvo. Nimetön väylä tai linja 
esti tietokantatallennuksen. 

 
Korjattu Xroad-tiedoston lukua, jos tiedostosta puuttui kokonaan TIE-määritys 

ja TIEVE määritys on tyhjä. 
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16.3.3 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella ajettavissa oleva datojen päivitys, joka siivoa projektista 
ylimääräisiä, ”orpoja” kohteita. 

 
 

16.4  Maasto- ja karttasovellus (15.2-00) 

16.4.1 Uudet optiot 

 
16.4.2 Uudet ominaisuudet 

Pintojen pikapainikkeet: Pintoja (maasto ja rakenne) voidaan näyttää ja 

piilottaa nk. pintojen näyttämisen pikapainikkeiden avulla. 
Pikapainikkeiden ikkuna saadaan auki Näytä-->Pintojen pikapainikkeet... 
valikkotoiminnolla. Maastotilassa ikkuna saadaan auki vasemman reunan 
toiminnallisista painikkeista. Pikapainikkeiden toiminnot voidaan määrittää 
yleisasetuksilla "Pintojen näyttämisen pikapainike x". Ohjeissa on kuvattu 
asetuksien määritys. 

 
Pinnan kolmioverkon pikapiirto: Maasto- ja kartta puuhakemiston 

pikavalikosta voidaan asettaa päälle pinnan kolmioverkon pikapiirto. 
Valitun pinnan kolmioverkko piirrätetään karttanäkymään aina kun 
näkymän koordinaatit muuttuvat. Piirrätys tapahtuu suoraan tallennetusta 
maastomallista, joten keskeneräiset muutokset eivät siinä näy. 
Piirrätyksen on tarkoitus olla mahdollisimman nopeaa. Toiminto on 
tarkoitettu vain kolmioverkon visuaaliseen tarkasteluun. Sitä ei 
esimerkiksi voi kirjoittaa CAD-tiedostoon. Aiemmin vastaava toiminto 
saatiin päälle pinnan Z-arvon näyttämisen valinnasta "Piirrä 
kolmioverkko". Tätä valintaa ei enää ole. 

 
Tiealueen rajan näyttäminen 3D-näkymässä: Tiealueen raja (laji 259) 

näytetään nyt 3D-näkymässä ”katkoseinänä” eli katkoviivana, jolla on 
korkeus. Tämä on saatu aikeiseksi lisäämällä 3D-kuvaustekniikkaan 
(Sketchup.p3d -tiedostoon) määritys: 

 
attribute LineStyle 
{ 
ValueType = "STRING"; 
Application = "Env"; 
Style = "1,3,0,10"; 
PresentationClass = "259"; 
}; 
 
  

16.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Tarkkeiden vertailussa vertailu tehdään nyt toteutusmallista välittämättä, jos 
vertailtava pinta on toteutusmallipinta ja toteutusmallipinnat ovat 
toteutusmallikohtaiset ja kyseisestä sijainnista löytyy vain yksi z -arvo. Jos 
kyseisestä kohdasta löytyy yli yksi z-arvoa (esimerkiksi eritasoliittymän 
kohdalla), niin tällöin vertailussa käytetään aktiivista toteutusmallia. 
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Korjattu mittauserään liittyvän aineiston näyttäminen, joka ei toiminut oikein 
elleivät mittauserään kuuluvat aineistot olleet aiemmin tietokannasta 
ladattuja. 

 
Nyt kirjoitettavien tiedostojen nimissä käytetään oletuspäätteitä silloin kun 

tiedoston kirjoituksessa käytetään asetusta Kirjoita useaan tiedostoon. 
Tiedostopäätteet on määritetty yleisasetuksissa. 

 
Korjattu asetusten sisäistä käsittelyä, joka saattoi aiheuttaa että maastopinnat 

eivät piirtyneet leikkauksiin automaattisesti. 
 
Korjattu poikkileikkauksen hidas askellus kun näytetty kaikki toteutusmallien 

pinnat 
 
Lisätty puuhakemistoihin pintojen id-arvojen näyttäminen 
 
Täsmennetty Listaa tämän kohdan pinnat –taulukon toimintaa 
 
Korjattu toimintaa jos toteutusmallin nimen kohdalla valitsee pikavalikosta 

Näytä aktiiviselta pinnalta  -> Kaikki, niin ohjelma piirtää datan kaikilta 
pinnoilta, ei vain aktiiviselta. 

 
Korjattu rakentamisen tuki puuhakemistosta tietyn pinnan viivojen 

näyttäminen 
 
Mahdollistettu pintataulukon järjestys pinnan id:n numeroarvoon perustuen 
 
Nyt lajin valinnan ikkunassa voidaan Valittu laji -kenttään kirjoittaa lajinumero. 

Jos numeron perusteella löytyy laji, niin sitä käytetään. Valittu laji -
kenttään voidaan kirjoittaa lajin nimi. Jos nimen perusteella löytyy laji, niin 
sitä käytetään. 

 
Lisätty lajin valinnan ikkunaan lajien järjestysmahdollisuus kirjoitetun tekstin 

mukaisesti 
 
Rakentamisen tuki –tilassa lisätty pinta on nyt oletusarvoisesti tyypiltään 

toteutusmallipinta 
 
Lisätty Lisää rakentamisen tuki malli –painike Tielaitos –formaatin lukemisen 

ikkunaan 
 
Korjattu Rakentamisen tuki puuhakemiston päivitys luettaessa sisään uusi 

pinta 
 
Korjattu hilamuotoisen tiedoston luku silloin kun tiedostossa desimaaliluvun 

desimaalien erottimena on pilkku 
 

16.4.4 Järjestelmämuutokset 
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16.5  Varusteet ja laitteet sovellus (15.2-00) 

16.5.1 Uudet optiot 

 
16.5.2 Uudet ominaisuudet 

Putkikaivanto: Tässä versiossa on mahdollisuus määrittää putkikaivanto 
rinnakkaisille putkiketjuille. Putkikaivanto perustuu Rakenne-sovelluksen 
rakennetyyppiin, jonka käsittelyyn on lisätty älykkyyttä putkiketjujen 
alimmaisten ja reunimmaisten putkien ja niiden halkaisijoiden 
automaattiseen huomioimiseen. Toiminto käynnistetään valitsemalla 
putkia ja linja, jonka jälkeen kartan pikavalikossa on toiminto ”Luo 
putkikaivanto  Rakenne dcs:n nimi”. Toiminnosta syntyy rakenne ja 
samalla avautuu Rakenne-editori ja Kaivannon varusteet -ikkuna. Tällä 
ikkunalla voi poistaa kaivannon varusteita / lisätä uusia varusteita ja 
muuttaa kaivannon parametreja. Varusteen valinta grafiikassa korostaa 
riviä taulukossa. Rivin valinta taulukossa korostaa / valitsee varusteen 
kartalla. Jos kaivannon parametreja muokkaa ja kytkee rakenteen, 
rakenne päivittyy parametrien mukaan. 
 

16.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu varusteiden näyttäminen pituusleikkauksessa silloin kun linjan 
viimeinen vaakageometrian elementti on täysin vaakasuora. Tämä saattoi 
estää varusteiden näkymisen. 

 
Korjattu Inframodel-formaatista luettujen putkien näyttäminen 

poikkileikkauksessa pika-asetuksen ”Täytetyt putket ja kaivot” ollessa 
päällä. Eräissä tilanteissa putket näytettiin erittäin isoina ympyröinä. 

 
Korjattu vesijohtojen Inframodel-lukua, joka loi vesijohtojen taitteisiin venttiilit. 
 
Korjattu Inframodel-lukua, joka saattoi kehittää useita samanlaisia 

rekisterilistan rivejä. 
 
Korjattu edellisessä versiossa rikki mennyt kaivokortin Dwg-tulostus. 
 
Korjattu valaisinpylväiden näyttäminen, jossa valaisimien suunta kääntyi 180 

astetta kun valaisinpylväille oli lisätty numerot. 
 
Korjattu 3D-törmäystarkastelussa aiheeton Jalusta-Liikennemerkin kuva -

törmäyksestä raportointi 
 
Korjattu täytetyn muoviputken esitys poikkileikkauksessa 

 
16.5.4 Järjestelmämuutokset 
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16.6  Pohjatutkimussovellus (15.2-00) 

16.6.1 Uudet optiot 

 
16.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

  
16.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nopeutettu automaattisten pohjavesihavaintojen taulukon esitystä 
 
Korjattu maalajien esitystä 3D-ikkunassa, jossa maalajien väri saattoi olla 

kokonaan musta 
 
Korjattu 3D-ikkunan pohjatutkimuspisteen päivitys kun muutetaan 

pohjatutkimuksen ominaisuuksia 
 

 
16.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

16.7  Piirustussovellus (15.2-00) 

16.7.1 Uudet optiot 

 
16.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

16.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu referenssikartan orientointia piirustuksessa, jossa kartan sijainti 
saattoi olla joitain senttejä virheellinen eräillä koordinaattijärjestelmillä. 

 
Korjattu pääpistetaulukon lisäys piirustukseen. 
 
Korjattu referenssikartan tekstien litistyminen tai venyminen piirustuksessa, 

jos mittakaava poikkeaa 1:1000:sta 
 
Piirustuksen poikkileikkausnäkymän piirustusnäkymä-dialogilla oleva kulma 

toimii nyt samoin kuin Näkymän asetukset -dialogilla annettava 
Poikkileikkauksen kulma. 

 
Piirustuksen poikkileikkausnäkymän keskittämisen logiikka on ollut, että 

Rakennesovellus määrittää poikkileikkauksen "suosituskorkeuden" 
tasauksen perusteella. Nyt sitä ei huomioida, ellei rakennesovellus ole 
mukana piirustusnäkymän automaattisten koordinaattien asettamisessa. 
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16.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

16.8  Projektipiirtokohteet sovellus (15.2-00) 

16.8.1 Uudet optiot 

 
16.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
16.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
16.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

16.9  Trimble Locus liitos (15.2-00) 

16.9.1 Uudet optiot 

 
16.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
16.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
  

16.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

16.10  Trimble NIS Water liitos (15.2-00) 

16.10.1 Uudet optiot 

 
16.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
 
 

16.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 
 

16.10.4 Järjestelmämuutokset 
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16.11  3D (15.2-00) 

16.11.1 Uudet optiot 

3D-Pack optioon on lisätty mahdollisuus näyttää muistilaput sekä 
muistilappuun liitetyt valokuvat 3D-näkymässä 

 
 

16.11.2 Uudet ominaisuudet 

Mahdollistettu 3D grafiikan näyttäminen DirectX –tekniikalla. Tähän voidaan 
vaikuttaa pika-asetuksista. DirectX grafiikka on kauniimpaa 
varjostuksineen sekä pyörittäminen on nopeampaa. 

 
Mahdollistettu taustakarttojen projisointi maastopinnoille. Tämä edellyttää 

DirectX:n käyttöä. 
 
Mahdollistettu tekstuurien määritys rakennepinnoille 
 
Siirretty 3D-Pack –pika-asetukset omalle välilehdelleen 
Lisätty pika-asetuksiin ja 3D-ikkunaan asetuksia, joilla voidaan vaikuttaa 3D-

näkymän zoomautumisiin yms. erilaisissa tilanteissa 
 

16.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
 

16.11.4 Järjestelmämuutokset 

64-bittisessä versiossa ei toimi vanha, VRML-selaimeen perustuva 3D-selain. 
Uusi 3D-selain on käytettävissä. 

 

16.12  WebMap (15.2-00) 

16.12.1 Uudet optiot 

 
16.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
16.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu pohjatutkimusten kirjoitusta tiedostoon, joka saattoi aiheuttaa 
runsaasti -1 merkintöjen kirjoittumista. 

  
16.12.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

16.13  Kuvaustekniikka (15.2-00) 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 



16 Tekla Civil 15.2-00, Tekla Civil WebMap 15.2 156 (236) 

 

 

16.14  Järjestelmävaatimukset (15.2-00) (Rajapintaversio 115) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7 tai Windows 8. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

32-bittinen Tekla Civil toimii sekä 32- että 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Samassa työasemassa voidaan käyttää sekä 32-bittistä että 64-bittistä Tekla 
Civil versiota 

Työaseman Oracle-client 

32-bittinen Tekla Civil vaatii 32-bittisen Oracle-clientin. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

Molemmat Oracle-clientit voivat olla asennettuina samaan työasemaan.  

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä kumpaankin 
bittisyysversioon erikseen. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 

Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 32 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 4 GT. 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 16 GT. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa vähintään 20 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työaseman näytönohjain 

DirectX 10 –yhteensopiva näytönohjain. Periaatteessa näytönohjaimelle ei ole 
erityisvaatimuksia, mutta raskailla 3D-malleilla pelikäyttöön tarkoitettu 
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näytönohjain pyörittää 3D-näkymää paremmin. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi olla jos 3D-näkymässä on paljon isoja Ifc-malleja. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

 

Seuraavat päivitykset on valittava sen mukaan mikä on käytettävän Tekla 
Civil version bittisyys. Jos samassa työasemassa on sekä 32- että 64-bittinen 
Tekla Civil, niin vaaditaan sekä 32- (x86) että 64-bittinen (x64) päivitys. 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

  

http://www.teklabimsight.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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17.  Tekla Civil 15.1-00, Tekla Civil WebMap 15.1 

22.6.2015 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa on tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

17.1    Pääsovellus (15.1-00) 

17.1.1 Uudet optiot 

Offline-versio Uutena mahdollisuutena on käyttää ohjelmaa ilman 

tietokantayhteyttä. Tästä on kuvaus myöhemmin ”Maastotila ja 
työmaatoiminnot” –osiossa. 

 

 
17.1.2 Uudet ominaisuudet 

 64-bittinen versio. Tästä versiosta on olemassa 64-bittinen beta-versio. 64-
bittisessä versiossa on prosessille käytettävissä huomattavasti enemmän 
muistia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että erittäin pitkien linjojen 
massalaskenta voidaan haluttaessa tehdä yhtenä operaationa. 64-bittinen 
versio toimii 64-bittisessä Windows-käyttöjärjestelmässä. 

 
Muistilappujen ja punakynien taulukkoesitys. Muistilappujen ja 

Punakynämerkintöjen puuvalikon pikavalikosta saa esiin taulukon, jossa 
kyseiset kohteet on listattuna teksteineen ja ominaisuuksineen. Taulukon 
rivin valinta piirrättää muistilapun/punakynän ja siirtyy sen alueelle.  
Taulukkoikkunassa näytetään valitun rivin kolmen ensimmäisen 
kuvaliitteen esikatselu. Esikatselukuvan painaminen avaa liitteen. 
Tuplaklikki taulukossa siirtyy muistilapun/punakynän alueelle, näyttää sen 
kartalla ja aukaisee muistilapun ominaisuusikkunan. Tuplaklikki 
liitesarakkeeseen siirtyy muistilapun/punakynän alueelle, näyttää sen 
kartalla ja avaa liitteen. Taulukkoikkunassa on Järjestä-tekstikenttä, jolla 
voidaan järjestää taulukko Teksti -sarakkeen perusteella. 

 
Yleisasetuksella "Tietokantayhteyksien tarkistusintervalli (sekuntia)" 

voidaan määrittää aikaväli, jolla eri sovellukset tarkistavat 
tietokantayhteytensä. Asetuksen oletusarvo on 0 (=ei tarkistusta). 
Asetusta voidaan käyttää ylläpitämään ohjelman tietokantayhteyttä 
sellaisessa verkkoympäristössä, jossa ohjelman ja tietokantapalvelimen 
välillä on käyttämättömän ("idlen") yhteyden aikakatkaisu. Aikakatkaisu 
saattaa aiheutua, jos ohjelma on päällä mutta pitkään käyttämättä. 
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Ohjelma ei voi tarkistaa tietokantayhteyttä esimerkiksi ison 
massalaskennan aikana, joten on suositeltavaa, että verkkoympäristössä 
ei ole helposti laukeavia aikakatkaisuja. Tämä toiminto ei myöskään 
tarkista mahdollisia tuoteliitoksien tietokantayhteyksiä. 

 
Kohteiden ominaisuustieto. Pika-asetukset / Käyttöympäristö välilehdellä 

on valinnat: 
  

Näytä valitun kohteen ominaisuustiedot viesti-ikkunassa 
Näytä valitun kohteen tiedot erillisessä ikkunassa 
 
Jos em. asetuksia on valittuna, niin eräistä kohteista (varuste, 
pohjatutkimuspiste,…) näytetään ominaisuustiedot tekstimuodossa viesti-
ikkunassa ja/tai erillisessä ikkunassa. Suunnittelutoimisto- ja 
työmaatoimistotilassa erillisessä ikkunassa on Ominaisuudet... -painike, 
joka avaa kyseisen kohteen normaalin ominaisuusikkunan. Maastotilassa 
ikkunassa on Kamera-painike (erillinen optio), joka aukaisee 
kamerasovelluksen. Kameralla otettu kuva liitetään automaattisesti 
kyseisen kohteen sijainnin mukaiseen muistilappuun. 

 
 

17.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu referenssikarttojen esitystä, joka saattoi eräillä referenssikartoilla 
piilottaa kartan seuraavan lisäystoiminnon yhteydessä 

Pika-asetuksissa voidaan määrittää näppäinkomento muokkauskahvat 
päälle/pois –toiminnolle 

Pika-asetuksissa voidaan määrittää näppäinkomento zoomaa sisään ja ulos 
toiminnoille. Sisään zoomaus keskittää näkymän siihen kohtaan, johon on 
viimeksi klikattu hiirellä. 

Lisätty pika-asetusikkunaan tolerointirastien värien näyttö 
Poistettu edellisessä versiossa ilmenneet aiheettomat ilmoitukset loppumassa 

olevasta muistista 
Täsmennetty taustakartan valintaikkunassa olevien painikkeiden toimintaa 
Parannettu Cad-kirjoituksen ohjauksessa (gcf) tehtävää viivatyypin ByLayer 

määritystä. Nyt voidaan tasolle määrittää viivatyypiksi myös jokin mukana 
olevien kohteiden viivatyypeistä, aiemmin olivat mahdollisia vain tietyt 
ennalta määrätyt tyypit. 

Korjattu erittäin pitkien tekstien näyttäminen grafiikassa, esimerkiksi 
muistilapussa 

Korjattu TarkasteleKoordinaattilista –toiminto kun valittuna on tasaus 
 

 
17.1.4 Järjestelmämuutokset 

Punakynätoiminto ei enää vaadi erillistä lisenssiä 
DbUpgradella ajettava tietokannan päivitys. Päivityksen jälkeen edellinen 

15.0-01 versio vaatii ylläpitopäivityksen, jos versioita halutaan käyttää 
päivitetyissä projekteissa. 

Uusi lisenssipalvelu. Tämä versio vaatii toimiakseen uuden lisenssipalvelun. 
Edellinen 15.0-01 versio vaatii ylläpitopäivityksen, jos sitä halutaan 
käyttää uuden lisenssipalvelun kanssa. 

Kuvaustekniikan lisäyksiä. 
Mahdollisuus 64-bittisen beta-version käyttöön. 
Mahdollisuus käyttää tietokantana Oracle 12 versiota. 



17 Tekla Civil 15.1-00, Tekla Civil WebMap 15.1 160 (236) 

 

 

17.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (15.1-00) 

17.2.1 Uudet optiot 

Offline-versio Uutena mahdollisuutena on käyttää ohjelmaa ilman 

tietokantayhteyttä. Offline –tilaan menemiseksi on erillinen toiminto, joka 
lataa Windows-työasemalle tai -tabletille tietokannasta ja verkkolevyiltä 
käyttäjän valintojen mukaan 

 Maasto- ja toteutusmallit 

 Kartoitustiedot 

 Toteutusmallien viiva-aineistot 

 Rakenteet 

 Varusteet 

 Pohjatutkimukset 

 Projektipiirtokohteet 

 Taustakartat 

 Referenssimallit 

 Valokuvat 

Offline-tilassa voidaan maastotilaa ja GPS-tietoa hyödyntäen tarkastella 
aineistoja kartalla, poikkileikkauksessa, pituusleikkauksessa ja 3D-
näkymässä. Aineistoille voidaan tehdä ominaisuuskyselyjä. Offline-tilassa 
voidaan lisätä muistilappuja ja punakynämerkintöjä sekä ottaa valokuvia. 
Kun Offline-tilasta palataan takaisin tietokantayhteyteen, niin muistilaput 
ja punakynämerkinnät synkronoidaan automaattisesti tietokantaan ja 
valokuvat kopioidaan automaattisesti verkkolevylle kaikkien käytettäviksi. 
 
Ohjelma lainaa Offline-tilaan erityisen lisenssin, joka vapautuu kun Offline-
tilasta palataan takaisin tai kun käyttäjän määrittämä laina-aika 
umpeutuu. 

 
17.2.2 Uudet ominaisuudet 

GPS orientoinnissa voidaan nyt käyttää myös projektin attribuuteissa 
määritettyä koordinaattijärjestelmää. Jos attribuutin arvona on jokin 
projektiomuunnosten määritystiedostossa määritetyistä muunnoksista, 
niin sitä osataan käyttää GPS:n kanssa. Edelleen on mahdollista 
orientoida myös osoittamalla tunnettu sijainti kartalla. 

Nyt käyttöliittymätiloille (Suunnittelutoimistotila, Työmaatoimistotila ja 
Maastotila) voidaan määrittää käyttäjäoikeuksissa "Ei oikeuksia". Tällä 
mahdollistetaan esimerkiksi määritys, jossa organisaation ulkopuoliset 
käyttäjät pääsevät käyttämään vain maastotilaa. 

Maastotilassa valitun varusteen ja pohjatutkimuksen ominaisuudet näytetään 
nyt erillisessä Kohteen tiedot –ikkunassa 

 
17.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Parakkitilaan siirtymisen painikkeen nopea kaksoispainallus vie nyt suoraan 
suunnittelutoimistotilaan 
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Parakkitilassa ja maastotilassa näytetään nyt toteutusmalliin kuuluvat viivat 
punaisella, jos toteutusmallin "Tila" ei ole "Valmis". Tila asetetaan päälle 
toteutusmallin ominaisuusikkunassa. 

 
 

17.2.4 Järjestelmämuutokset 

Offline-tila mahdollistaa ohjelmiston käyttämisen ilman tietokantayhteyttä ja 
jopa kokonaan ilman Oracle-client asennusta. Tällöin aineisto 
synkronoidaan Offline-tabletille ja –tabletilta normaalia 
suunnittelutyöasemaa käyttäen. 

17.3  Rakennesovellus (15.1-00) 

17.3.1 Uudet optiot 

Parametrinen liittymän suunnittelu 
Tässä versiossa parametriseen liittymänsuunnitteluun on tehty 

seuraavat uudet toiminnot: 

Kääntymiskaista oikealle sekä lyhyenä että pitkänä ja kääntymiskaistaan 
liittyvän kiihdytyskaistan, erkanemiskaistan ja saarekkeen mallinnus 

  
Saarekkeen suojatien aukon määritysmahdollisuus 
Kiertoliittymän kallistuksen suunnan ja suuruuden määritys aiempien 

automaattisten kaltevuusmääritysten lisäksi 
Y-liittymän mallinnus 
 
Ennestään parametrisessa liittymän suunnittelussa on mm. seuraavat 

toiminnot: 

Parametrinen liittymä -toiminto luo valittujen mittalinjojen ja annettujen 
parametrien perusteella liittymän kaikki merkitsevät ketjut; reunalinjat, 
saarekkeet yms. Kaikilla luoduilla ketjuilla on vaaka- ja pystygeometria. 
Vaakageometriat ovat siten lasketut, että liittymä mahdollisimman hyvin 
täyttää liittymän ajettavuuden vaatimukset. Pystygeometrioiden 
laskennoissa on huomioitu mm. kuivatuksen vaatimat kallistukset. 

Parametrisia liittymätyyppejä ovat kiertoliittymä (O-liittymä), Y-liittymä, T-
liittymä, ja X-liittymä. Liittymään on mahdollista määrittää erilaisia 
saarekkeita ja liittymäkaaria. Itse liittymällä, liittymähaaroilla, saarekkeilla 
ja liittymäkaarilla on lukuisia parametreja, joilla voidaan säätää liittymän 
muotoa. 

Liittymän ketjut ja pinta päivittyvät parametreja muokattaessa. Ketjuja 
visualisoidaan kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa voidaan visualisoida 
korkeuskäyrillä ja kolmioverkolla kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa 
voidaan visualisoida myös leikkausnäkymissä.  

Toiminto luo liittymäalueelle rakennesovelluksen alueen, jonka reunalinjat ja 
muut ketjut saadaan automaattisesti parametrisen liittymän laskemista 
ketjuista. 
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Alueeseen voidaan automaattisesti liittää haluttu aluerakenne, jonka ylimpään 
yhdistelmäpintaan ketjut liittyvät automaattisesti. 

Alueen ominaisuusikkunasta voidaan avata parametrisen liittymän 
käyttöliittymä parametrien muokkaamiseksi. 

Parametrisen liittymän parametrit voidaan tallentaa tiedostoon ja lukea 
tiedostosta, joka mahdollistaa mm. oman liittymäkirjaston luomisen. 

Parametrien kierrätys haarasta toiseen, jota voidaan käyttää esimerkiksi 
kierrättämään pääsuunta oikeaan suuntaan liittymäaihion tiedostosta 
lukemisen jälkeen 

Liittymän parametrien kopioi – liitä toiminto kahden eri liittymän välillä. 
Liittymät voivat olla myös eri projekteissa. 

 
 
 

17.3.2 Uudet ominaisuudet 

Mahdollisuus lukea sisään useita tiedostoja yhdellä operaatiolla määrittämällä 
tiedoston luku –ikkunaan tiedoston nimen asemesta hakemiston nimen. 
Tällöin ohjelma koittaa lukea sisään kaikki hakemistossa olevat tiedostot. 
Tätä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun hankkeen lähtötiedot ovat 
linjoittain kymmenissä eri Xroad-tiedostoissa. 

Inframodel-tiedostojen luku joukko-operaationa onnistuu raahaamalla 
tiedostot karttaikkunaan 

Lisätty tasauksen pikavalikkotoimintoon Rakenteen ketjut  
Elementtitaulukko myös karttakoordinaattien näyttäminen 

 
 

 
17.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu aluerakenteen mittalukujen näyttämistä, jotka eräissä tilanteissa 
näkyivät vain kerran 

Tehty parannuksia georakenteiden piirrätykseen 
RaKi-formaatin kirjoituksen ja toteutusmallin luonnin korjaus silloin kun 

salaojarakenneosassa on pääkytkentäpiste, jossa ei ole lainkaan 
riippuvuuksia 

Parannettu toteutusmallin luontia silloin kun tehdään peräkkäin kirjoitus eri 
väylistä, joilla ei ole mittalinjoja sulkematta välillä toteutusmallin luonti-
ikkunaa. Tämä saattoi aiheuttaa toiseen malliin pitkiä taiteviivoja. 

Poikkileikkausikkunan rakennelistassa näkyy nyt neljä rakennetta. Listan 
vieressä on + ja - painikkeet, jolla listaan saa näkyviin lisää (tai kun 
riittävästi lisätty niin vähemmän) rivejä. Listassa on myös tietoa kyseisen 
rakenteen väylästä, linjasta ja paaluvälistä. 

Lisätty tallennettavan geometriaryhmän tiedostonimen päätteeksi 
automaattisesti .gmt 

Korjattu aiheeton ilmoitus tietokantatallennuksen epäonnistumisesta silloin 
kun Rakennesovelluksessa ei ole muutoksia ja tehdään 
tietokantakatkoksen jälkeen tallennus 

Korjattu alueen massalaskentaa eräässä tilanteessa, jossa alueella oli 
massamonikulmiolla määritetty erikoisrakenne 

Korjattu rakenneosan peilaus silloin kun osassa on Sama kuin –riippuvuus 
toiseen rakenneosaan 

Hae tasausketju pinnalta... toiminnon jälkeen syntynyt ketju on nyt 
linjan/ketjun tasauksena. 
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Aseta linjan tasaus onnistuu nyt myös vaikka kyseessä ei olisi linja ja vaikka 
ei olisi kartalla mitään valittuna 

Korjattu Inframodel-tiedoston kirjoituksessa mittaraiteen kilometripaalutuksen 
koordinaattimuunnos 

Korjattu toteutusmallin muodostamista eräissä aluerakenteen 
reunarakenteissa 

Poistettu aiheeton ratapaalun kirjoitus tielinjalle oltaessa ratasuunnittelutilassa 

Parametrinen liittymä 
Nyt liittymähaarojen numerot näytetään kartalla 
On tehty runsaasti kehitystä parametrisen liittymän laskentaan erilaisissa 

tilanteissa 
 

17.3.4 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella tehtävissä oleva projektin datojen päivitys 
 
 

17.4  Maasto- ja karttasovellus (15.1-00) 

17.4.1 Uudet optiot 

 
17.4.2 Uudet ominaisuudet 

Inframodel-tiedostojen luku joukko-operaationa onnistuu raahaamalla 
tiedostot karttaikkunaan 

Inframodel-tiedoston lukemisessa on nyt mahdollista luoda automaattisesti 
uusi toteutusmalli luettavan tiedoston nimen perusteella. Tätä voidaan 
käyttää esimerkiksi luettaessa sisään useita tiedostoja kerralla silloin kun 
yhdessä tiedostossa on yhden toteutusmallin sisältö. 

  
17.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu pinnan Inframodel-kirjoitusta silloin kun pinnalla ei ole lainkaan 
kolmiomallia 

Korjattu toteutusmallipintojen näkyminen puuvalikossa kun uudet pinnat 
kolmioidaan tai muisti tyhjennetään tallennuksen jälkeen 

Täsmennetty toteutusmallikohtaisten pintojen piirrätystä ja piilotusta 
puuvalikon kautta 

Korjattu toteutusmallipintojen pysyminen näkyvissä poikkileikkauksen 
askelluksessa 

Korjattu toteutusmallin tilan vaihtaminen 
Toteutusmalliin kuuluvien viivojen grafiikan vihjetekstissä näytetään nyt viivan 

toteutusmallin nimi ja toteutusmallin tila. 
Parakkitilassa ja maastotilassa näytetään nyt toteutusmalliin kuuluvat viivat 

punaisella, jos toteutusmallin "Tila" ei ole "Valmis". Tila asetetaan päälle 
toteutusmallin ominaisuusikkunassa. 

Korjattu toteutusmallipintojen välinen massalaskenta näytön alueelta silloin 
kun käytössä on asetus toteutusmallikohtaisista pinnoista 

Mahdollistettu toteutusmallipintojen välinen massalaskenta silloin kun pinnat 
ovat eri toteutusmalleissa ja käytössä on asetus toteutusmallikohtaisista 
pinnoista 
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17.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

17.5  Varusteet ja laitteet sovellus (15.1-00) 

17.5.1 Uudet optiot 

 
17.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

17.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu edellisessä versiossa toimimaton varusteiden värien muutos 
piirustuksessa käyttäen piirtoluokat-toimintoa 

Korjattu pistemäisten varusteiden kahvamuokkaus 
 

17.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 
 

 

17.6  Pohjatutkimussovellus (15.1-00) 

17.6.1 Uudet optiot 

 
17.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

  
17.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty varmistuskysymys pohjatutkimusten grafiikan asetusten oletusarvoksi 
tallennukseen 
 

 
17.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

17.7  Piirustussovellus (15.1-00) 

17.7.1 Uudet optiot 
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17.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

17.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Piirustustekstien siirrot, viiteviivat ja ympäröivä laatikko toimivat nyt paremmin 
tapauksessa, jossa näkymän kuvaustekniikkakerroin poikkeaa ykkösestä. 

Korjattu Ifc-mallin leikkausviivojen näyttäminen poikkileikkauspiirustuksissa 
 
 

17.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

17.8  Projektipiirtokohteet sovellus (15.1-00) 

17.8.1 Uudet optiot 

 
17.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
17.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
17.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

17.9  Trimble Locus liitos (15.1-00) 

17.9.1 Uudet optiot 

 
17.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
17.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty YAOH-puiden määritys tuoteliitokseen  
  

17.9.4 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella ajettava päivitys 

17.10  Trimble NIS Water liitos (15.1-00) 

17.10.1 Uudet optiot 

 
17.10.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt Trimble NIS Water sovelluksen liitosta varten on uusi yleisasetus 

"Trimble NIS Waterin gravitaatioputkien lajiryhmien numerot". Jos sille on 
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annettu arvo (lajiryhmien numerot välilyönneillä eroteltuina), niin arvo 
korvaa pika-asetuksissa "Trimble NIS Waterin gravitaatioputkiryhmien 
numerot" sekä "Trimble NIS Waterin gravitaatioputkien lajiryhmien 
numerot" määritetyt arvot. Yleisasetuksen avulla asetus saadaan 
määritettyä kaikille käyttäjille kaikissa projekteissa, myös uusissa 
projekteissa. 

 
 

17.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
Lisätty tekstipistetyyppisen kohteen näyttäminen 
 

17.10.4 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella ajettava päivitys 
 

17.11  3D (15.1-00) 

17.11.1 Uudet optiot 

 
 
 

17.11.2 Uudet ominaisuudet 

3D Pack -option uutena toimintona on poikkileikkauksen raahaus 3D-
näkymässä. Kun linjalta otetaan normaali poikkileikkaus, niin sen 
perusteella 3D-näkymään syntyvää leikkaustasoa voidaan raahata 3D-
näkymässä vastaavasti kuin voidaan raahata poikkileikkauksen keltaista 
karttaviivaa. Eli 3D:ssä raahattu leikkaustaso muuttaa suuntaansa linjan 
mukaisesti 

Pika-asetuksissa on mahdollista määrittää, että ei piirretä nollatasossa olevia 
kohteita 

 
17.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Täydennetty puuhakemiston pikavalikoiden sisältöä silloin kun 3D ikkuna on 
esillä 

3D ikkunassa ei enää automaattisesti näytetä tekstejä. Tekstit saa päälle 3D-
ikkunan A-painikkeesta. 

Hieman järjestelty 3D-ikkunan painikkeiden sijainteja  
 

17.11.4 Järjestelmämuutokset 

64-bittisessä versiossa ei toimi vanha, VRML-selaimeen perustuva 3D-selain. 
Uusi 3D-selain on käytettävissä. 

 

17.12  WebMap (15.1-00) 

17.12.1 Uudet optiot 
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17.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
17.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
  

17.12.4 Järjestelmämuutokset 

Muutettu pohjatutkimusten kirjoituksen formaatiksi Infra 2.2 formaatti. 
 

17.13  Kuvaustekniikka (15.1-00) 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 
 

17.14  Järjestelmävaatimukset (15.1-00) (Rajapintaversio 113) 

Työaseman käyttöjärjestelmä 

Windows 7 tai Windows 8. 

Työaseman käyttöjärjestelmän bittisyys 

32-bittinen Tekla Civil toimii sekä 32- että 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän. 

Samassa työasemassa voidaan käyttää sekä 32-bittistä että 64-bittistä Tekla 
Civil versiota 

Työaseman Oracle-client 

32-bittinen Tekla Civil vaatii 32-bittisen Oracle-clientin. 

64-bittinen Tekla Civil vaatii 64-bittisen Oracle-clientin. 

Molemmat Oracle-clientit voivat olla asennettuina samaan työasemaan.  

HUOM! Tekla Civilin vaatimat ODBC määritykset on tehtävä kumpaankin 

bittisyysversioon erikseen. 

Työaseman Oracle ajurissa on oltava mukana Oracle toiminnot Exp ja Imp, 
jotta projektin kirjoitus tiedostoon ja luku tiedostosta toimisivat. Nämä Oracle-
toiminnot vaativat, että tietokantapalvelimen ja työaseman ajurit ovat 
samaa detaljiversionumeroa.  

Offline-tablettia voidaan käyttää ilman, että tabletille on asennettu Oracle-
clientia. 
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Työaseman muistin määrä 

Kun käytössä on 32 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 4 GT. 

Kun käytössä on 64 bittinen Tekla Civil niin muistia vähintään 16 GT. 

Työaseman vapaa levytila 

Vapaata levytilaa vähintään 20 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työaseman muut ohjelmistot 

3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight -ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

Työaseman käyttöjärjestelmän päivitykset 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset: 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

 

Seuraavat päivitykset on valittava sen mukaan mikä on käytettävän Tekla 
Civil version bittisyys. Jos samassa työasemassa on sekä 32- että 64-bittinen 
Tekla Civil, niin vaaditaan sekä 32- (x86) että 64-bittinen (x64) päivitys. 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.teklabimsight.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
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18.  Tekla Civil 15.0-01, Tekla Civil WebMap 15.0 

19.3.2015 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

18.1    Pääsovellus (15.0-01) 

18.1.1 Uudet optiot 

 
 

18.1.2 Uudet ominaisuudet 

 Uutena mahdollisuutena leikkausta risteävien kohteiden visualisoinnissa on 
leikkaavan kohteen leikkauskohdan paalulukeman näyttö. 
Määritys voidaan tehdä <Station> -määrityksellä:  

String1 =<Route> <Alignment> <Station> 
  

Määritys voidaan tehdä myös Object.Station määrityksellä:  
Text = (1300, Coord2, 90, @@ Linjan paalu: Object.Station) 
 
 
 

18.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Kartan ja leikkausten pikavalikon Listaa tämän kohdan pinnat -toiminnossa on 
nyt mahdollista määrittää, että näytetään pinta, kolmioverkko ja/tai 
korkeuskäyrät automaattisesti taulukossa valittujen rivien mukaan 

Parannettu Pisteitä ketjua pitkin –toiminnon Annettu –arvojen käyttöä 
Mahdollistettu Dwg –tiedossa olevien Polyface Mesh -tyyppisten kohteiden 

luku referenssikartaksi 
Lisätty aktivoidun kaaren keskipisteen symbolin sekä muokkauskahvojen 

vihjeteksteihin koordinaattitietoa 
Lisätty tilapäispisteen vihjetekstiin koordinaattitieto 
Nyt Inframodel kirjoituksen ikkunassa tehdyt yleistietojen muokkaukset eivät 

enää muokkaa projektin asetuksia. Muutetut arvot säilyvät saman 
istunnon aikana. 

Projektin attribuutit saadaan esiin ja muokattua nyt myös Tiedosto-->Projektin 
attribuutit... -valinnalla. Ne saadaan esiin myös projektin luonnin 
ikkunasta.  
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Korjattu referenssikartan viivaketjusta aktiivisen monikulmioalueen luonti 
silloin kun ketjussa on nollapituisia elementtejä 

Jos hiiren kursorin kohdalla on kaksi rakenteen linjaa, kaksi maasto ja kartta 
viivaa tai linja ja viiva, niin vihjetekstin lopussa on niiden korkeusero 
kursorin kohdalla 

 
 

18.1.4 Järjestelmämuutokset 

Uusi asennuspaketti 
 

18.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (15.0-01) 

18.2.1 Uudet optiot 

 
18.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
18.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

 
18.2.4 Järjestelmämuutokset 

18.2.5  

 

18.3  Rakennesovellus (15.0-01) 

18.3.1 Uudet optiot 

Parametrinen liittymän suunnittelu 
Tässä versiossa parametriseen liittymänsuunnitteluun on tehty 

seuraavat uudet toiminnot: 

Parametrien kierrätys haarasta toiseen, jota voidaan käyttää esimerkiksi 
kierrättämään pääsuunta oikeaan suuntaan liittymäaihion tiedostosta 
lukemisen jälkeen 

Liittymän parametrien kopioi – liitä toiminto kahden eri liittymän välillä. 
Liittymät voivat olla myös eri projekteissa. 

 
Ennestään parametrisessa liittymän suunnittelussa on mm. seuraavat 

toiminnot: 

Parametrinen liittymä -toiminto luo valittujen mittalinjojen ja annettujen 
parametrien perusteella liittymän kaikki merkitsevät ketjut; reunalinjat, 
saarekkeet yms. Kaikilla luoduilla ketjuilla on vaaka- ja pystygeometria. 
Vaakageometriat ovat siten lasketut, että liittymä mahdollisimman hyvin 
täyttää liittymän ajettavuuden vaatimukset. Pystygeometrioiden 
laskennoissa on huomioitu mm. kuivatuksen vaatimat kallistukset. 

Parametrisia liittymätyyppejä ovat kiertoliittymä, T-liittymä ja X-liittymä. 
Liittymään on mahdollista määrittää erilaisia saarekkeita ja liittymäkaaria. 
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Itse liittymällä, liittymähaaroilla, saarekkeilla ja liittymäkaarilla on lukuisia 
parametreja, joilla voidaan säätää liittymän muotoa. 

Liittymän ketjut ja pinta päivittyvät parametreja muokattaessa. Ketjuja 
visualisoidaan kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa voidaan visualisoida 
korkeuskäyrillä ja kolmioverkolla kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa 
voidaan visualisoida myös leikkausnäkymissä.  

Toiminto luo liittymäalueelle rakennesovelluksen alueen, jonka reunalinjat ja 
muut ketjut saadaan automaattisesti parametrisen liittymän laskemista 
ketjuista. 

Alueeseen voidaan automaattisesti liittää haluttu aluerakenne, jonka ylimpään 
yhdistelmäpintaan ketjut liittyvät automaattisesti. 

Alueen ominaisuusikkunasta voidaan avata parametrisen liittymän 
käyttöliittymä parametrien muokkaamiseksi. 

Parametrisen liittymän parametrit voidaan tallentaa tiedostoon ja lukea 
tiedostosta, joka mahdollistaa mm. oman liittymäkirjaston luomisen. 

 
 
 

18.3.2 Uudet ominaisuudet 

Georakenteelle voidaan määrittää nyt tunkeutumismatka, joka kertoo kuinka 
paljon paalut menevät tavoitepinnan alapuolelle (tai jäävät yläpuolelle) 

Georakenteelle voidaan määrittää paalujen enimmäispituus, johon 
pysähdytään, jos ei sitä ennen löydetä tavoitepintaa 

Rakennetyypin pisteen ominaisuusikkunasta on poistettu Pinnaton piste -
valinta 

Rakennetyypin tarkistuksista on poistettu pinnaton piste tarkistus 
Piste, jolla on kaksi riippuvuutta, mutta jonka kautta ei kulje pintaa, on nyt 

keltainen ympyräsymboli 
Puuhakemiston pikavalikossa on nyt valinnat "Näytä mittalinjat" ja "Siirry 

alueelle ja näytä mittalinjat" 
 
 

 
18.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Parametrisessa liittymän suunnittelussa hyväksytään nyt liittymän linjojen 
välinen kohtuullinen rako sekä tasauksen kohtuullinen korkeusero 

Parametrisessa liittymänsuunnittelussa kytketään ketjut nyt aluerakenteen 
kaikille pinnoille 

Täsmennetty parametrisen liittymän tilapäisvisualisointia 
Täsmennetty parametrisen liittymän suunnittelun visualisoinnin värejä 
Kun parametrisessa liittymän suunnittelussa vaihtaa liittymän tyyppiä ja palaa 

takaisin edelliseen tyyppiin, niin siinä tyypissä tehdyt parametrien 
muutokset muistetaan 

Korjattu kaaren graafinen lisäys kahden suoran väliin tasausikkunassa kun 
linjan alkupaalu ei ole nolla 

Parannettu georakenteiden piirrätystä kartalle 
Georakenteen ominaisuusikkunan saa nyt auki georakennesymbolin 

kaksoispainalluksella 
Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka saattoi aiheuttaa projektin 

käynnistymisen jumittumisen eräillä projekteilla 
Poistettu aiheeton virheilmoitus projektialueen ulkopuolisesta aineistosta 

luettaessa tasausta Xroad –formaatissa 
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Nyt kuvaajan Ok tai Käytä tai poisto lataa kannasta tietoa kuvaajan käytöstä, 
jotta osataan päivittää kaikki kuvaajasta riippuvat asiat 

 
 

18.3.4 Järjestelmämuutokset 

DbUpgradella tehtävissä oleva projektin datojen päivitys 
 
 

18.4  Maasto- ja karttasovellus (15.0-01) 

18.4.1 Uudet optiot 

 
18.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

18.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu Drag&Drop tiedoston tunnistus Tielaitosformaattiselle tiedostolle 
Korjattu toteutusmallin Inframodel kirjoitusta 
 
 

18.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

18.5  Varusteet ja laitteet sovellus (15.0-01) 

18.5.1 Uudet optiot 

 
18.5.2 Uudet ominaisuudet 

Mahdollistettu kaivokortin teko Liikenneviraston julkaisun mukaisesti 
(http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-44_liite3_web.pdf) 
Esimerkkikaivokortin toimittamisesta voidaan tarvittaessa sopia Tekla 
Civil asiakastuen kanssa. 

 
 Tässä yhteydessä on tehty uusia autotekstejä, joilla voidaan esittää 

kaivokortin kaivoon liittyvien putkien ominaisuuksia. On myös lisätty uusia 
asetuksia kaivokorttinäkymän näkymän asetuksiin. Kaivokortin putkien 
autotekstissä on seuraavat periaatteet: 

 
ESIMERKKI AUTOTEKSTIN MUOTOILUSTA: 
 $((%.3lf)EqpGullyCardPipe.2.W.I.cm/m.Slope) 
  

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-44_liite3_web.pdf


18 Tekla Civil 15.0-01, Tekla Civil WebMap 15.0 173 (236) 

 

$()  määrittää, että kyseessä on autoteksti 
(%.3lf)  määrittää, että kyseessä on liukuluku, joka esitetään kolmen desimaalin tarkkuudella 
 
Seuraavat määreet liittyvät kaivokortin putkien autoteksteihin: 
EqpGullyCardPipe on avainsana kaivokortin putkien autotekstille 
2  on toinen putki järjestyksen perusteella 
W järjestys vesijuoksun perusteella (W=water)  
A järjestys kulman perusteella (A=angle) 
I määrittää että kyseessä on tuloputki (I=incoming) 
O määrittää että kyseessä on lähtöputki (O=outgoing) 
cm/m yksikkö (mm/m, mm, cm, m) 
Abs kirjoitetaan arvon itseisarvo 
DrawLabelInGraph tunnus piirretään myös grafiikkaan 
  
Määreet annetaan pisteillä erotettuna. Määreiden järjestyksellä ei ole väliä, paitsi että määrityksessä 
viimeisenä on jokin seuraavista avainsanoista: 
Slope                   putken kaato (kaltevuus) 
Angle                   putken kulma, lähtöputken kulma on 0, kulma kasvaa myötäpäivään 
HeightFromWaterFlow    putken korkeus alimman lähtevän putken vesijuoksusta 
HeightFromInnerBottom  putken korkeus sisäpohjasta 
HeightFromOuterBottom  putken korkeus ulkopohjasta 
HeightFromTop                 putken korkeus yläreunasta 
Diameter                           putken halkaisija 
Material                             putken materiaali 
Z                                       putken korkeustaso 
Label =L1                         Käyttäjän määrittämä tunnus. Tunnuksen arvo saadaan Label sanan jälkeisen 
yhtäsuuruusmerkin jälkeisestä tekstistä. 
 

 
18.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Parannettu Tekla NIS Water -ohjelmistosta peräisin olevan putkiverkon lukua 
LandXML-muotoisesta tiedostosta  
 

18.5.4 Järjestelmämuutokset 

 
 
 
 

 

18.6  Pohjatutkimussovellus (15.0-01) 

18.6.1 Uudet optiot 

 
18.6.2 Uudet ominaisuudet 

Ohjelmoituja pohjatutkimuksia voidaan nyt lukea tiedostosta myös 
formaatissa, jossa yksittäisen rivin muotoilu on seuraavanlainen: 

  
Tunnus1 Tunnus2 Tutkimustapalyhenne X Y (Z) 
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Formaatilla voidaan myös päivittää samoilla tunnuksilla ja tutkimustavalla 
olevien pisteiden koordinaatteja, jos tiedostonluku -ikkunassa on käytetty 
päivitysasetusta. 

 
  

18.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

 
18.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

18.7  Piirustussovellus (15.0-01) 

18.7.1 Uudet optiot 

 
18.7.2 Uudet ominaisuudet 

Piirustuskohteen Autoteksti –välilehdellä olevaa Teksti --> Symboli –
tekstikenttää (nimeksi muutettu ”Vaihda autotekstin arvo symboliksi tai 
tekstiksi”) voi nyt käyttää autotekstin tekstiarvon korvaamiseen toisella 
tekstiarvolla. Halutun korvaavan tekstin on oltava rivillä viimeisenä 
lainausmerkeissä. Jos viimeinen arvo on numero (ilman 
lainausmerkkejä), niin korvaajana käytetään kyseistä piirustussymbolia. 
Korvattavassa tekstissä voidaan käyttää villikortteja ? ja *.  

Näytä piilotetut kohteet -toiminto piirrättää tyhjät tekstit tilapäisesti tekstillä 
"<EMPTY TEXT>". Sen tuplaklikillä pääsee käsiksi tekstin ominaisuuksiin. 
<EMPTY TEXT> merkinnät häviävät uudelleenpiirrolla. 

 
18.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
 
 

18.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

18.8  Projektipiirtokohteet sovellus (15.0-01) 

18.8.1 Uudet optiot 

 
18.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
18.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 
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18.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

18.9  Tekla GIS liitos (15.0-01) 

18.9.1 Uudet optiot 

 
18.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
18.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
  

18.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

18.10  Tekla NIS Water liitos (15.0-01) 

18.10.1 Uudet optiot 

 
18.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
18.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 
 

18.10.4 Järjestelmämuutokset 

 

18.11  3D (15.0-01) 

18.11.1 Uudet optiot 

 
 
 

18.11.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

18.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

18.11.4 Järjestelmämuutokset 
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18.12  WebMap (15.0-01) 

18.12.1 Uudet optiot 

 
18.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
18.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
  

18.12.4 Järjestelmämuutokset 

 

18.13  Kuvaustekniikka (15.0-01) 

 
 

18.14  Järjestelmävaatimukset (15.0-01) (Rajapintaversio 112) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- tai 64- bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 
käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. (työaseman 
yleisen käytettävyyden kannalta muistia kannattaa olla huomattavasti 
enemmän) 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

3D Pack option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

http://www.teklabimsight.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
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Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
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19.  Tekla Civil 15.0-00, Tekla Civil WebMap 15.0 

6.2.2015 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

19.1    Pääsovellus (15.0-00) 

19.1.1 Uudet optiot 

Parametrinen liittymän suunnittelu. Tarkempi kuvaus myöhemmin 
versiohistorian Rakennesovellus -osiossa. 
 

 
19.1.2 Uudet ominaisuudet 

 Lisätty mahdollisuus määrittää SketchUp –kirjoituksen origon siirto 
yleisasetuksella 

 
 

19.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu rinnakkaisen kuvaustekniikan käyttöä, joka ei osannut huomioida 
piirustuksen suoraan tyypillä piirrettäviä vain rinnakkaisessa 
kuvaustekniikassa määritettyjä tyyppejä, esimerkiksi kaupungin logoa 

Korjattu piirtoluokkien muokkauksessa viivojen muutetun paksuuden 
toimintaa. Osaa viivoista ei piirretty säädetyllä paksuudella. 
 
 

19.1.4 Järjestelmämuutokset 

Asetuksien arvojen joukkomuokkaus: Työkalut-->Järjestelmän hallinta--
>Vaihda asetuksien arvoja... valinnalla avautuvalla toiminnolla voidaan 
muuttaa asetuksien arvoissa esiintyvä teksti toiseksi. Tämä voi olla 
tarpeen esimerkiksi silloin kun asetuksien arvoissa viitataan vanhassa 
palvelimessa olleeseen tiedostokansioon, jota ei enää ole. Toiminto 
näyttää muutetut asetukset viesti-ikkunassa. Muutokset tallentuvat 
tietokantaan ohjelman hallitun sulkemisen yhteydessä. Toiminnon käyttö 
on sallittu vain Tekla Civil pääkäyttäjälle. 
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19.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (15.0-00) 

19.2.1 Uudet optiot 

 
19.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
19.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 

 
19.2.4 Järjestelmämuutokset 

19.2.5  

 

19.3  Rakennesovellus (15.0-00) 

19.3.1 Uudet optiot 

Parametrinen liittymän suunnittelu 
Parametrinen liittymä -toiminto luo valittujen mittalinjojen ja annettujen 

parametrien perusteella liittymän kaikki merkitsevät ketjut; reunalinjat, 
saarekkeet yms. Kaikilla luoduilla ketjuilla on vaaka- ja pystygeometria. 
Vaakageometriat ovat siten lasketut, että liittymä mahdollisimman hyvin 
täyttää liittymän ajettavuuden vaatimukset. Pystygeometrioiden 
laskennoissa on huomioitu mm. kuivatuksen vaatimat kallistukset. 

Parametrisia liittymätyyppejä ovat kiertoliittymä, T-liittymä ja X-liittymä. 
Liittymään on mahdollista määrittää erilaisia saarekkeita ja liittymäkaaria. 
Itse liittymällä, liittymähaaroilla, saarekkeilla ja liittymäkaarilla on lukuisia 
parametreja, joilla voidaan säätää liittymän muotoa. 

Liittymän ketjut ja pinta päivittyvät parametreja muokattaessa. Ketjuja 
visualisoidaan kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa voidaan visualisoida 
korkeuskäyrillä ja kolmioverkolla kartalla ja 3D näkymässä. Pintaa 
voidaan visualisoida myös leikkausnäkymissä.  

Toiminto luo liittymäalueelle rakennesovelluksen alueen, jonka reunalinjat ja 
muut ketjut saadaan automaattisesti parametrisen liittymän laskemista 
ketjuista. 

Alueeseen voidaan automaattisesti liittää haluttu aluerakenne, jonka ylimpään 
yhdistelmäpintaan ketjut liittyvät automaattisesti. 

Alueen ominaisuusikkunasta voidaan avata parametrisen liittymän 
käyttöliittymä parametrien muokkaamiseksi. 

Parametrisen liittymän parametrit voidaan tallentaa tiedostoon ja lukea 
tiedostosta, joka mahdollistaa mm. oman liittymäkirjaston luomisen. 

 
 
 

19.3.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt suunnitelmalle voidaan antaa selite 
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Lisätty linjan ominaisuusikkunaan mahdollisuus määrittää ”Etuteksti” ja 
”Jälkiteksti”. Jos näillä on arvo, niin arvot näytetään automaattisesti 
kyseisen linjan poikkileikkauksen ja kartan paaluluvuissa 
 

19.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Tarkennettu klotoidin laskentaa. Eräässä klotoidissa oli muutaman sentin 
virhe, joka esti sen lukemisen muihin ohjelmistoihin. 

Tarkennettu klotoidin piirrättämistä kartalle 
Täsmennetty koko suunnitelman massalaskennan raportointitapaa silloin kun 

suunnitelman väylillä on erilaiset alkupaalut 
Korjattu elementtien sovituksen aiheuttama ohjelman kaatuminen eräässä 

tilanteessa 
Korjattu rajoitusviiva pintojen välillä -ikkunan pintaluettelon päivittyminen 
Korjattu ympyrän muotoisen linjan lukemista Xroad-formaatissa 
Korjattu pitkä alueen nimi näkymään kokonaisuudessaan alueen 

ominaisuusikkunassa 
Jos rakenneosalla on vain yksi riippuvuus, niin ominaisuus –painike aukaisee 

sen ominaisuudet vaikka sitä ei olekaan listassa valittuna 
Korjattu paalulaatan paalujen 3D esitys 
Korjattu sulkeutuvan ketjun käyttö alueen ketjuna 
Korjattu pisteen käyttö alueen pinnassa 
Elementtitaulukon ikkunassa voidaan nyt määrittää kulman tarkistuksen raja-

arvo asteina. Määritetty arvo muuttuu kyseisen asetuksen ("Sallittu 
kulmaero") arvoksi. Asetuksen määrityksestä on poistettu kulman yksikön 
määritys, nyt asetus on aina asteina. Jos elementtitaulukossa on 
kulmaeron ylittäviä elementtejä, niin huutomerkki-painikkeella siirrytään 
taulukossa virheriviltä virheriville. 

 Kun elementtitaulukosta valitaan rivi tai rivejä, niin valittujen rivien mukainen 
sijainti visualisoidaan kartalla ja tasauksessa. 

Jos elementtitaulukon ikkunassa oleva valinta "Kohdista näkymät valittuihin 
elementteihin" on valittuna, niin kartta-, tasaus- ja 3D näkymä 
kohdistetaan taulukossa valittujen rivien mukaiseksi. Tämä mahdollistaa 
esimerkiksi linjan visuaalisen tarkastelun elementti elementiltä. 

Korjattu aiheeton ilmoitus kulmavirheestä elementtien sovituksessa eräissä 
tilanteissa, joissa sovituksessa oli osallisena täysin vaakasuoria 
elementtejä 

Korjattu ratalinjan mitattujen korkeuksien ja korkeuserojen arvojen esittämistä 
pituusleikkauspiirustuksessa. Eräissä tilanteissa arvoja jätettiin 
näyttämättä joltain paaluväliltä. 

 
 
 

19.3.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty uusia aluelajeja 
Korjattu turpeenpinta -pinnan kirjoitusasu strsurfaces.dat –tiedostossa 
Lisätty uusia lajeja pohjavesialueille, päivitettävissä DbUpgrade sovelluksella. 
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19.4  Maasto- ja karttasovellus (15.0-00) 

19.4.1 Uudet optiot 

 
19.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
19.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
 
 

19.4.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty uusia lajeja pohjavesialueille, päivitettävissä DbUpgrade sovelluksella. 

19.5  Varusteet ja laitteet sovellus (15.0-00) 

19.5.1 Uudet optiot 

 
19.5.2 Uudet ominaisuudet 

Valitse suunnitelma... listan pikavalikossa on nyt suunnitelman nimen 
muutosmahdollisuus 

Nyt on mahdollista piirrättää varusteet statuksen mukaisella värillä. Piirrätys 
tehdään kuvaustavan valinnalla. 
 

19.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu kaivojen sakkapesän joukkomuokkausta, joka ei päivittänyt kaivojen 
korkeutta sakkapesän mukaiseksi 

 
 

19.5.4 Järjestelmämuutokset 

EqpModes.pdm -tiedostoon on lisätty uusia kuvaustapoja. jotka hyödyntävät 
yleisasetuksella ”Varustetyypin attribuutin mukainen väri” määritetyssä 
tiedostossa olevia asetuksia. Oletusarvona on asennuksen mukana 
tuleva colorbyattribute.dat tiedosto. Colorbyattribute -tiedoston muotoilu 
on seuraavan kaltainen: 

 
// Rows starting with "//" are comments 
// Color overrides by attributes, syntax: <equipment type id> <attribute> <attributevalues> <override> 
// Wildcards * and ? are possible in <equipment type id> and  <attributevalues> 
// "Status" can be used as <attribute> 
  

// Esim. alitusputkitus jonka Omistaja attribuutin arvona on TestA saa väri-indeksiksi 1, jne... 
8000100 Omistaja TestA 1 
  
// Esim. Varausputkitus jonka Omistaja attribuutin arvona on TestC tai TestD tai TestE saa väri-indeksiksi 3 
8000200 Omistaja TestC;TestD;TestE 3 
  
// Esim. Varausputkitus jonka Omistaja attribuutin arvona on TestC tai TestD tai TestE saa väri-indeksiksi 3 
8000200 Omistaja TestC;TestD;TestE 3 
// Same with wildcards 
8000200 Omistaja Test? 3 
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//mode definition starts a new set of values 
//These modes are defined in EqpMode.pdm file 
  
//All planned equipment are using override colorindex 
mode=2000001 
* Status Suunniteltu 0 
mode=2000011 
* Status Suunniteltu 0 

mode=2000021 
* Status Suunniteltu 0 
  
//All built equipment are using override colorindex 
mode=2000002 
* Status Rakennettu 0 
* Status Rakennettu ja mitattu 0 
mode=2000012 
* Status Rakennettu 0 
* Status Rakennettu ja mitattu 0 
mode=2000022 

* Status Rakennettu 0 
* Status Rakennettu ja mitattu 0 
  
//All existing equipment are using override colorindex 
mode=2000003 
* Status Olemassaoleva 0 
mode=2000013 
* Status Olemassaoleva 0 
mode=2000023 
* Status Olemassaoleva 0 
 

 
 
 
 
 

 

19.6  Pohjatutkimussovellus (15.0-00) 

19.6.1 Uudet optiot 

 
19.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
  

19.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu ohjelmoidun porakonekairauksen pystykulman käsittelyä 
 

 
19.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

19.7  Piirustussovellus (15.0-00) 

19.7.1 Uudet optiot 

 
19.7.2 Uudet ominaisuudet 
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19.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Korjattu rinnakkaisen kuvaustekniikan käyttöä, joka ei osannut huomioida 
piirustuksen suoraan tyypillä piirrettäviä vain rinnakkaisessa 
kuvaustekniikassa määritettyjä tyyppejä, esimerkiksi kaupungin logoa 

 
 

19.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

19.8  Projektipiirtokohteet sovellus (15.0-00) 

19.8.1 Uudet optiot 

 
19.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
19.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
19.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

19.9  Tekla GIS liitos (15.0-00) 

19.9.1 Uudet optiot 

 
19.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
19.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu pinnalle projisoitujen tuoteliitoskohteiden kirjoitusta SketchUp -
tiedostoon  

  
19.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

19.10  Tekla NIS Water liitos (15.0-00) 

19.10.1 Uudet optiot 

 
19.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
19.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 Lisätty pika-asetuksiin asetus "Trimble NIS Waterin gravitaatioputkien 
lajiryhmien numerot", jossa voidaan määrittää lajiryhmien numerot 
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puuvalikossa näkyvien numeroiden mukaan. Aikaisemmin (ennen Tekla 
Civil versiota 14.2-00) puuvalikossa näytettiin ryhmänumero, jota arvoa 
käytetään pika-asetuksella "Trimble NIS Waterin gravitaatioputkiryhmien 
numerot". Tätä asetusta voidaan edelleen käyttää, mutta kyseistä 
numeroa ei enää näytetä puuvalikossa. 

Korjattu tuoteliitoskohteiden värien käsittely 3D näkymässä, jos tuoteliitoksen 
kuvaustekniikassa on eri värikartta kuin Tekla Civilin kuvaustekniikassa 

Korjattu nollahalkaisijaisen putken piirto 3D näkymässä. Aiemmin tällainen 
putki piirrettiin erittäin ohuena, jolloin se ei kunnolla näkynyt 3D:ssä. Nyt 
tällainen putki piirretään halkaisijaltaan viisisenttisenä. 

 
 

19.10.4 Järjestelmämuutokset 

 

19.11  3D (15.0-00) 

19.11.1 Uudet optiot 

Lisätty 3D Pack toimintoihin asetus, jolla voidaan valita siirretäänkö 3D 
näkymä automaattisesti piirrätettävään aineistoon 

Lisätty 3D Pack toimintoon mahdollisuus näyttää 3D referenssimallin 
leikkausviivat pituusleikkauksessa 

 
 

19.11.2 Uudet ominaisuudet 

3D työkalupainike aukaisee nyt uuden 3D ikkunan. Aiemmin se aukaisi 
Cortona 3D ikkunan. Cortona 3D ikkunan saa edelleen auki 
alasvetovalikon toiminnolla. 

 
19.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu 3D referenssimalleista otetun poikkileikkauksen päivittyminen 
poikkileikkausta siirrettäessä 

Korjattu nollahalkaisijaisen putken piirto. Aiemmin tällainen putki piirrettiin 
erittäin ohuena, jolloin se ei kunnolla näkynyt 3D:ssä. Nyt tällainen putki 
piirretään halkaisijaltaan viisisenttisenä. 

Korjattu tuoteliitoskohteiden värien käsittely, jos tuoteliitoksen 
kuvaustekniikassa on eri värikartta kuin Tekla Civilin kuvaustekniikassa 

 
19.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

19.12  WebMap (15.0-00) 

19.12.1 Uudet optiot 

 
19.12.2 Uudet ominaisuudet 
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19.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
  

19.12.4 Järjestelmämuutokset 

 

19.13  Kuvaustekniikka (15.0-00) 

Kuvaustekniikan päivityksiä 

19.14  Järjestelmävaatimukset (15.0-00) (Rajapintaversio 111) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- tai 64- bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 

käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. (työaseman 
yleisen käytettävyyden kannalta muistia kannattaa olla huomattavasti 
enemmän) 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

3D Pack option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.teklabimsight.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
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http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 
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20.  Tekla Civil 14.2-00, Tekla Civil WebMap 14.2 

27.11.2014 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

20.1    Pääsovellus (14.2-00) 

20.1.1 Uudet optiot 

3D Pack 3D Pack optio mahdollistaa mm. seuraavat uuden 3D näkymän 

uudet toiminnot: 
Törmäystarkastelut, jolla voidaan etsiä esimerkiksi varusteiden 
keskinäisiä törmäyksiä tai törmäyksiä 3D referenssiaineistojen kanssa 
3D referenssiaineiston ”viipaleiden” piirrätys karttanäkymään 
3D referenssiaineiston poikkileikkausviivojen piirrätys Tekla Civilin 
poikkileikkaukseen 
Varusteen ominaisuusikkunassa Yleinen -välilehdellä on "3D kuvaus" 
tekstikenttä, johon voidaan määrittää kyseisen varusteen käyttämä 3D 
esityksen tiedosto (Esimerkiksi SketchUp warehousesta peräisin oleva 
tiedosto) 
Mahdollisuus valita 3D näkymälle vaalea tai tumma taustaväri 
Mahdollisuus näyttää IFC referenssitiedoston yksittäisen kohteen 
attribuutit 
Kohdistimen sijainnin koordinaattien näyttäminen 3D ikkunassa  
3D ikkunassa on painike, jonka ollessa valittuna seuraa karttanäkymä 3D 
näkymän sijaintia 

Edellisissä versioissa jo olleita 3D Pack toimintoja ovat mm.: 

IFC, SKP, 3D Dwg ja 3D Dgn tiedostojen esittäminen 
3D leikkaustasojen määritys aktiivisella monikulmioalueella 
3D ikkunassa olevasta kohteesta voidaan ottaa osoittaa otettavaksi 
poikkileikkaus 
3D ikkunassa voidaan osoittaa leikkaustaso kahdella osoituksella 
3D näkymän kohdistus poikkileikkausnäkymän perusteella 
3D näkymän sijainnin ja katselusuunnan esitys kartalla 
3D ikkunassa voidaan mitata kohteiden välimatkoja 
3D ikkunassa voidaan lisätä kohteita 
3D grafiikka (Tekla Civil aineistot ja referenssiaineistot) voidaan kirjoittaa 
ulos obj-formaatissa (kolmiot + värimääritykset). Obj-formaatti on yleisesti 
tuettu 3D grafiikan katseluformaatti. 

 

https://3dwarehouse.sketchup.com/
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20.1.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt on "Projektin tiedot" -ikkunassa mahdollista avata "Projektin attribuutit" -
taulukko. 
Taulukossa voidaan määrittää seuraavat arvot: 

Koordinaattijärjestelmän kuvaus  
Koordinaattijärjestelmä  
Pystykoordinaattijärjestelmä  

 Taulukossa määritettyjä arvoja käytetään automaattisesti Inframodel 
tiedoston kirjoituksessa (Yleistiedot välilehdellä). Jos attribuutteja ei 
ole määritetty, niin Inframodel-formaatin kirjoituksessa 
koordinaattijärjestelmän tiedot ovat nyt oletusarvoisesti alustamatta. 

Inframodel kirjoituksen taulukossa tehdyt muutokset vaikuttavat myös 
projektin attribuutteihin.  
 

 
 

20.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu ohjelman (TeklaCivil.exe) kaatuminen sammutuksen lopuksi 
Korjattu referenssikartan lisäyksen perumisen aiheuttama kaatuminen 

(TeklaCivil.exe) 
Edellisissä versioissa esitelty nk. antialiasoitu grafiikka aiheuttaa 

grafiikkatoimintojen hidastumista, jos grafiikkaprimitiivejä on erittäin 
paljon. Tällä versiolla antialiasoitu grafiikka on oletusarvoisesti pois 
päältä, vaikka se aiemmalla versiolla olisikin asetettu olevaksi käytössä. 
Sen saa uudestaan käyttöön pika-asetuksista. 

Korjattu referenssikartan pysyminen näkyvissä. Kartta saattoi eräissä 
tilanteissa piilottua kun sen alueelle klikattiin 

Korjattu edellisessä versiossa olut pituudenmuokkauskahvojen väärä sijainti 
tasausikkunassa 
 
 

20.1.4 Järjestelmämuutokset 

Korjattu ja päivitetty projektiomuunnosten ohjaustiedosto 

20.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (14.2-00) 

20.2.1 Uudet optiot 

 
20.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
20.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 
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20.2.4 Järjestelmämuutokset 

20.2.5  

 

20.3  Rakennesovellus (14.2-00) 

20.3.1 Uudet optiot 

 
20.3.2 Uudet ominaisuudet 

Rakennemallin kolmioverkon kirjoitusta voi nyt rajoittaa monikulmioalueella 
Inframodel tiedoston kirjoituksessa 

On lisätty uusi rakenneinstanssikohtainen asetus: "Pintojen kolmioinnin 
automaattinen rajoitus", joka on oletusarvoisesti päällä (toiminta kuten 
aiemmin). Jos asetuksen ottaa pois päältä, niin rakenneinstanssin 
pinnoille ei lisätä ns. kolmioinnin stoppereita. Tämä saattaa vähentää 
rakennepinnassa olleita aukkoja eräissä tilanteissa. Asetusta kannattaa 
käyttää harkiten ja vain tarvittaessa, sillä jos asetus ei ole päällä, niin 
rakennepinnoissa saattaa tulla ylikolmioitumisia esimerkiksi sisäkaarteen 
puolelle. 
 

20.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Parannettu ohjelman toimintaa ratasuunnittelutilassa, jos on käytössä 
pituusmittausraide, jossa ei ole yhtään kilometripaalua. Parannuksia on 
korkeusviivan lukemien, paalulukemien ja raidekaavion näyttämisessä. 

Korjattu rakennepinnan Inframodel 3 formaatin kirjoitusta usean väylän 
alueelta, joka saattoi monistaa kirjoitettavat pinnat 

Korjattu Inframodel tiedoston lukemisessa koordinaattimuunnoksen 
huomioiminen ratapaaluja luettaessa. 

Lisätty ilmoituksia mahdollisista virheellisistä paaluista Inframodel tiedoston 
pystygeometrian lukemisessa 

Korjattu Inframodel tiedoston lukemisessa z-koordinaattimuunnoksen 
huomioiminen 

Kopioi rakennemalli toteutusmalliksi –toiminnon ikkuna muistaa nyt edellisen 
kokonsa 

Korjattu Inframodel 3 formaatissa pintojen kirjoitus, jos yhtään geometriaa ei 
ole valittu kirjoitettavaksi 

Korjattu pilaripaalutuksen pilarien kirjoitus SketchUp formaatissa 
Korjattu edellisessä versiossa ollut vika linjojen näyttämisessä elementtityypin 

perusteella 
 
 
 
 

20.3.4 Järjestelmämuutokset 
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20.4  Maasto- ja karttasovellus (14.2-00) 

20.4.1 Uudet optiot 

 
20.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
20.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu maastomallihakemistoon syntyneiden uusien pintojen käsittelyä 
ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Tällaisia pintoja on voinut syntyä 
esimerkiksi Tekla Structures – Tekla Civil integraatiotyökalua 
käytettäessä 

Korjattu toteutusmallipintojen piilottaminen puuvalikosta 
Korjattu pintojen välinen massalaskenta monikulmioalueelta, joka kaatoi 

ohjelman, jos ei oltu määritetty monikulmioaluetta 
Korjattu Inframodel tiedoston kirjoituksessa taiteviivojen kirjoitus, joka eräissä 

tilanteissa käsitteli väärin taiteviivojen z-arvoja 
Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka aiheettomasti kasvatti 

kalliopinnan väkäsiä tasausikkunassa 
 
 

20.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

20.5  Varusteet ja laitteet sovellus (14.2-00) 

20.5.1 Uudet optiot 

 
20.5.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

20.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt liikennemerkin järjestystunnusta siirretään automaattisesti kolme yksikköä 
alaspäin karttaesityksessä (paitsi, jos tunnusta on käsin siirretty) 

Korjattu edellisessä versiossa eräissä tilanteissa toimimaton rumpujen ja 
putkien näyttäminen pituus- ja poikkileikkauksessa. 

Parannettu varusteiden numeroinnin käsittelyä Inframodel tiedoston 
lukemisessa 

Korjattu suojaputkien korkeusasema 3D esityksessä 
Korjattu Cad tiedoston kirjoitusta, jos kirjoituksessa on päällä asetus putket ja 

kaivot putkina. Tämä saattoi mm. jättää kalliopinnan väkäset kirjoittamatta 
Korjattu tiemerkinnän (kaksoisviivainen katkoviiva) kirjoitus Cad tiedostoon 
 

 
20.5.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty varustedatan päivityksiin mm. liikennemerkkien päivityksiä. 
Päivitettävissä DbUpgradella. 



20 Tekla Civil 14.2-00, Tekla Civil WebMap 14.2 191 (236) 

 

Päivitetty kuvaustekniikkaa 
 
 

20.6  Pohjatutkimussovellus (14.2-00) 

20.6.1 Uudet optiot 

 
20.6.2 Uudet ominaisuudet 

 
  

20.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu yhdistelmäkairauksen tunnusten esitystä poikkileikkauksessa 
Muutettu tiedoston lukemista, jos tiedostossa on painokairauksia, jossa on 

puolikierroksia vaikka kuorma ei olekaan 100 kg. Tällaiset 
painokairaukset voidaan lukea sisään, jos tiedoston lukemisessa on 
päällä asetus lukemisen jatkamisesta virhetilanteessa. Virheellisestä 
havaintoarvosta varoitetaan käyttäjää. 
 

 
20.6.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty uuden projektin perustamiseen Vesi –maalaji 
Library-kansiossa tuleva VesiMaalaji.soi, jolla voidaan tarvittaessa päivittää 

vanhat projektit 
 

20.7  Piirustussovellus (14.2-00) 

20.7.1 Uudet optiot 

 
20.7.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

20.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt autotekstin valintaikkunassa asetetaan valituksi ja näkyväksi edellisen 
kerran käytetty autoteksti 

Korjattu poikkileikkausten joukkotulostus, joka epäonnistui, jos tulostettavien 
poikkileikkausten määrä ei ollut jaollinen piirustuspohjan 
poikkileikkausnäkymien määrällä 

Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka saattoi aiheuttaa ohjelman 
kaatumisen, jos piirustuksessa on käytetty varusteiden attribuuttiesitystä 

 
 

20.7.4 Järjestelmämuutokset 
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20.8  Projektipiirtokohteet sovellus (14.2-00) 

20.8.1 Uudet optiot 

 
20.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
20.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
20.8.4 Järjestelmämuutokset 

 

20.9  Tekla GIS liitos (14.2-00) 

20.9.1 Uudet optiot 

 
20.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
20.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
  

20.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

20.10  Tekla NIS Water liitos (14.2-00) 

20.10.1 Uudet optiot 

 
20.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
20.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
20.10.4 Järjestelmämuutokset 

 

20.11  3D (14.2-00) 

20.11.1 Uudet optiot 

3D Pack 3D Pack optio mahdollistaa mm. seuraavat uuden 3D näkymän 

uudet toiminnot: 
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Törmäystarkastelut, jolla voidaan etsiä esimerkiksi varusteiden 
keskinäisiä törmäyksiä tai törmäyksiä 3D referenssiaineistojen kanssa 
3D referenssiaineiston ”viipaleiden” piirrätys karttanäkymään 
3D referenssiaineiston poikkileikkausviivojen piirrätys Tekla Civilin 
poikkileikkaukseen 
Varusteen ominaisuusikkunassa Yleinen -välilehdellä on "3D kuvaus" 
tekstikenttä, johon voidaan määrittää kyseisen varusteen käyttämä 3D 
esityksen tiedosto (Esimerkiksi SketchUp warehousesta peräisin oleva 
tiedosto) 
Mahdollisuus valita 3D näkymälle vaalea tai tumma taustaväri 
Mahdollisuus näyttää IFC referenssitiedoston yksittäisen kohteen 
attribuutit 
Kohdistimen sijainnin koordinaattien näyttäminen 3D ikkunassa  
3D ikkunassa on painike, jonka ollessa valittuna seuraa karttanäkymä 3D 
näkymän sijaintia 

Edellisissä versioissa jo olleita 3D Pack toimintoja ovat mm.: 

IFC, SKP, 3D Dwg ja 3D Dgn tiedostojen esittäminen 
3D leikkaustasojen määritys aktiivisella monikulmioalueella 
3D ikkunassa olevasta kohteesta voidaan ottaa osoittaa otettavaksi 
poikkileikkaus 
3D ikkunassa voidaan osoittaa leikkaustaso kahdella osoituksella 
3D näkymän kohdistus poikkileikkausnäkymän perusteella 
3D näkymän sijainnin ja katselusuunnan esitys kartalla 
3D ikkunassa voidaan mitata kohteiden välimatkoja 
3D ikkunassa voidaan lisätä kohteita 
3D grafiikka (Tekla Civil aineistot ja referenssiaineistot) voidaan kirjoittaa 
ulos obj-formaatissa (kolmiot + värimääritykset). Obj-formaatti on yleisesti 
tuettu 3D grafiikan katseluformaatti. 

 
 

20.11.2 Uudet ominaisuudet 

  
 

20.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Lisätty 3D ikkunaan minimoi ja maksimoi toiminnot 
3D ikkuna on nyt oletusarvoisesti isompi, sekä muistaa edellisen kokonsa ja 

sijaintinsa 
 

20.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

20.12  WebMap (14.2-00) 

20.12.1 Uudet optiot 

 
20.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
20.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 

https://3dwarehouse.sketchup.com/
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20.12.4 Järjestelmämuutokset 

 

20.13  Kuvaustekniikka (14.2-00) 

Kuvaustekniikan päivityksiä 

20.14  Järjestelmävaatimukset (14.2-00) (Rajapintaversio 110) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- tai 64- bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 

käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. (työaseman 
yleisen käytettävyyden kannalta muistia kannattaa olla huomattavasti 
enemmän) 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

3D Pack option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että 
työasemassa on asennettuna Tekla BIMsight ohjelmisto 
(http://www.teklabimsight.com). 

 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

http://www.teklabimsight.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
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21.  Tekla Civil 14.1-03, Tekla Civil WebMap 14.1 

8.10.2014 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

21.1    Pääsovellus (14.1-03) 

21.1.1 Uudet optiot 

3D Pack 3D Pack optio mahdollistaa mm. seuraavat uuden 3D näkymän 

toiminnot: 
IFC, SKP, 3D Dwg ja 3D Dgn tiedostojen esittäminen 
3D leikkaustasojen määritys aktiivisella monikulmioalueella 
3D ikkunassa olevasta kohteesta voidaan ottaa osoittaa otettavaksi 
poikkileikkaus 
3D ikkunassa voidaan osoittaa leikkaustaso kahdella osoituksella 
3D näkymän kohdistus poikkileikkausnäkymän perusteella 
3D näkymän sijainnin ja katselusuunnan esitys kartalla 
3D ikkunassa voidaan mitata kohteiden välimatkoja 
3D ikkunassa voidaan lisätä kohteita 
3D grafiikka (Tekla Civil aineistot ja referenssiaineistot) voidaan kirjoittaa 
ulos obj-formaatissa (kolmiot + värimääritykset). Obj-formaatti on yleisesti 
tuettu 3D grafiikan katseluformaatti. 

 
21.1.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu risteävien kohteiden visualisoinnissa eräissä tilanteissa ollut aiheeton 
tuplateksti 

SketchUp tiedoston kirjoituksessa on nyt mahdollista määrittää koordinaattien 
siirto ja käytetäänkö pinnan tekstuureja vai värejä 

Etäisyyden mittaus –työkalu näyttää nyt myös mittaviivan muodostaman 
monikulmioalueen pinta-alan 
 

21.1.4 Järjestelmämuutokset 
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21.2    Maastotila ja työmaatoiminnot (14.1-03) 

21.2.1 Uudet optiot 

 
21.2.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Muistilapun aukaisu maastotilassa ei enää aukaise erillistä virtuaalista 
näppäimistöä koska käytettävissä on tabletin oma näppäimistö 

Parannettu tarketiedoston formaatin ymmärtämistä 
 

 
21.2.4 Järjestelmämuutokset 

21.2.5  

 

21.3  Rakennesovellus (14.1-03) 

21.3.1 Uudet optiot 

 
21.3.2 Uudet ominaisuudet 

 
 

21.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Vähennetty Rakennesovelluksen innokkuutta aineiston 
uudelleenpiirrättämiseen tasauksessa liikuttaessa tai zoomatessa 

Muutettu rakenteen oletusarvoiseksi ehtojen tarkistusväliksi 1 m. 
Muutettu uuden rakenteen oletusarvoksi tarkka luiskan laskenta. Tämä 

saattaa aiheuttaa kyseisen rakenteen kytkennän hidastumista erittäin 
tiheällä maastomallilla. 

Asetus mittalinjan paalutuksen näyttämiseksi automaattisesti on nyt 
oletusarvoisesti päällä 

Rakenteen valintataulukossa on nyt mahdollista näyttää linjojen pituudet ja 
aluerakenteiden pinta-alat 

Parannettu massalaskennan taulukon otsikkorivien kirjoitusta, jos 
otsikkosarakkeessa on neljä riviä tai tulostaulukko on erittäin leveä 

Nyt on mahdollista näyttää ja piilottaa alueen aluetäyttö alueen 
ominaisuusikkunasta. Näyttäminen onnistuu edelleen myös kartan 
pikavalikosta. 

Jos alueella ei ole rakenteita niin "Alueen rakenteet..." painike avaa 
"Rakennetyypit..." ikkunan, jotta alueelle voi lisätä rakenteen 

Pintojen, lajien, massojen, yms. valinnan puuhakemistoissa näytetään nyt 
myös kyseisen asian id-numerot 

Tehtäessä toteutusmallia useasta väylästä ja/tai alueesta näytetään pinnan 
valinnan taulukossa nyt myös kyseinen väylä tai alue 

Muutettu InfraBIM pintojen värit toisistaan poikkeaviksi 



21 Tekla Civil 14.1-03, Tekla Civil WebMap 14.1 197 (236) 

 

 
 
 
 

21.3.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

21.4  Maasto- ja karttasovellus (14.1-03) 

21.4.1 Uudet optiot 

 
21.4.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka esti aineiston 
uudelleenkolmioimisen eräässä tilanteessa 

Korjattu toteutusmallipintojen puuhakemiston lajin monistumista 
muokattaessa kohteita 

Lisätty "Profiilipiirrossa lisää tämä pinnan korkeuteen korkeus pinnalta” 
asetuksen käyttöön varmistuskysymys 

Toteutusmallipintojen Inframodel kirjoituksessa pintataulukossa näytetään nyt 
vain ne pinnat, joita on valitussa toteutusmallissa 

Korjattu viivan katkaisutoiminto Dtm-viivalle tapauksessa, jossa katkaistavan 
viivan lähellä on muita Dtm-viivoja 

Korjattu toteutusmallin puuhakemistossa toteutusmallin pintojen listaus silloin, 
kun pinnat eivät ole toteutusmallikohtaiset 

Täsmennetty toteutusmallikohtaisten pintojen piirrätystä puuvalikon eri oksista 
Vähennetty muistinkulutusta vaihdettaessa pintojen asetuksista pinnat 

toteutusmallikohtaisiksi 
Korjattu edellisissä versioissa ollut vika, joka ei oikein tunnistanut 

pintamallihakemistossa olevia uusia pintoja (luotu Tekla Structures 
työkalulla) 

 
 

21.4.4 Järjestelmämuutokset 

 

21.5  Varusteet ja laitteet sovellus (14.1-03) 

21.5.1 Uudet optiot 

 
21.5.2 Uudet ominaisuudet 

Pika-asetuksissa on uusia asetuksia putkien piirrättämiselle leikkauksissa: 
"Ääriviivoilla piirretyt putket", joka piirrättää putket sisä- ja ulkohalkaisijan 
mukaisilla viivoilla. 
"Materiaalitäytöillä piirretyt putket", joka piirrättää putket sisä- ja 
ulkohalkaisijan mukaisilla täytöillä.  
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”Täyttöjen reunaviivojen lajit Ulkoreuna ja Sisäreuna”. Jos näiden 
numeroarvo poikkeaa nollasta, niin leikkausnäkymissä putkien täytöille 
piirretään kyseisen lajin mukaiset reunaviivat käyttäen annetun 
numeroarvo mukaisia lajeja. 
 

21.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Nyt Liitä varuste -toimintoa varten varusteita voidaan valita useita. 
Toiminto liittää kaikki liitettävissä olevat valitut varusteet toisiinsa. 
Jos kohteita on valittu yli kaksi, niin liitettävien pistemäisten varusteiden 
enimmäisvälimatka on yksi metri. 
Jos pistemäisiä liitettävissä olevia kohteita on valittu kaksi, niin ei ole 
enimmäisvälimatkaa. 
Jos kohteita on valittu yksi, niin toiminto toimii kuten ennenkin, eli liitettävä 
kohde osoitetaan grafiikasta. 

Parannettu varusteiden tiedonsiirtoa Inframodel-formaatissa 
Nyt pumppaamot käyttäytyvät leikkauksissa mitoiltaan kuten kaivot. Säiliön 

korkeuden muutos vastaa kaivon sakkapesän korkeuden muutosta. 
Kun putki piirretään leikkaukseen "sivusta" (ei siis ympyränä), niin täyttö 

kattaa nyt ulkohalkaisijan määrittämän alueen 
 

 
21.5.4 Järjestelmämuutokset 

Lisätty varustedatan päivityksiin mm. maakaasuputki ja uusia 
kaukolämpöputkia. Päivitettävissä DbUpgradella. 

Päivitetty kuvaustekniikkaa 
 
 

21.6  Pohjatutkimussovellus (14.1-03) 

21.6.1 Uudet optiot 

 
21.6.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt piirustuspohjan tallennuksen yhteydessä kysytään, että tallennetaanko 
piirustuspohjaan pohjatutkimusten grafiikan asetukset 
  

21.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu lisätyn tai luetun pohjatutkimuksen symbolin näyttäminen kartalla 
Korjattu pohjatutkimusten näyttäminen uudessa 3D näkymässä 
Parannettu jatketun kairauksen lukemista 

Pohjatutkimusten pisteet yksilöidään Tutkimustapa, Tunnnus1, Tunnus2 -
kombinaatiolla. Jos jatketussa kairauksessa on käytetty samaa 
yksilöintitietoa kuin "yläpuolisessa" kairauksessa, niin ohjelma 
automaattisesti muuttaa jatkavan kairauksen Tunnus2 arvoa lisäämällä 
siihen "Ja" sekä järjestysnumero. Tästä myös kerrotaan lokitiedostossa. 

Pohjatutkimusten asetuksien oletusarvoja on muutettu: 
- kaikki 
- poikkileikkaus vasen/oikea 50 m 
- poikkileikkaus eteen/taakse 5 m 
- pituusleikkaus vasen/oikea 10 m 
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- pituusleikkaus eteen/taakse 0 m 
Asetukset toimivat niin, että uudella käyttäjällä on oletusarvona nämä 
arvot. Vanhoilla käyttäjillä asetuksissa käyttäjän säätämät arvot muuttuvat 
oletusarvoiksi uusille projekteille ja niille projekteille, joissa arvoja ei ole 
erikseen säädetty. Säädetyt arvot eivät vaikuta sellaisiin projekteihin, 
joissa arvoja on jo aiemmin säädetty erikseen. 

Parannettu HM ja TX merkintöjen käsittelyä Infra pohjatutkimusformaattia 
luettaessa: 
Pisteen attribuutteina olevat useat HM rivit yhdistetään yhdeksi 
Huomautukseksi.  
Pisteen attribuutteina olevat useat TX rivit yhdistetään yhdeksi 
Vapaatekstiksi.  
Havainnoissa on jo aiemmin useat HM rivit yhdistetty yhdeksi. Nyt 
havainnoissa olevat TX rivit muuttuvat havainnon huomautuksiksi. 

 
21.6.4 Järjestelmämuutokset 

 
 

21.7  Piirustussovellus (14.1-03) 

21.7.1 Uudet optiot 

 
21.7.2 Uudet ominaisuudet 

Nyt piirustuspohjan tallennuksen yhteydessä kysytään, että tallennetaanko 
piirustuspohjaan pohjatutkimusten grafiikan asetukset 

 
21.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu ohjelman kaatuminen näytettäessä piirustuksessa referenssikarttaa, 
jossa kaikkien kohteiden korkeustaso on nolla 

 
21.7.4 Järjestelmämuutokset 

 

21.8  Projektipiirtokohteet sovellus (14.1-03) 

21.8.1 Uudet optiot 

 
21.8.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
21.8.4 Järjestelmämuutokset 
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21.9  Tekla GIS liitos (14.1-03) 

21.9.1 Uudet optiot 

 
21.9.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu puuhakemiston lajiryhmän nimen jälkeiseksi numeroksi lajiryhmän 
numero. Aiemmin numero oli väärä ja tätä väärää numeroa käytettäessä 
maastomallia ei onnistuttu luomaan lajiryhmien avulla  

  
21.9.4 Järjestelmämuutokset 

 

21.10  Tekla NIS Water liitos (14.1-03) 

21.10.1 Uudet optiot 

 
21.10.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

  
21.10.4 Järjestelmämuutokset 

 

21.11  3D (14.1-03) 

21.11.1 Uudet optiot 

3D Pack 3D Pack optio mahdollistaa mm. seuraavat uuden 3D näkymän 
toiminnot: 
IFC, SKP, 3D Dwg ja 3D Dgn tiedostojen esittäminen 
3D leikkaustasojen määritys aktiivisella monikulmioalueella 
3D ikkunassa olevasta kohteesta voidaan ottaa osoittaa otettavaksi 
poikkileikkaus 
3D ikkunassa voidaan osoittaa leikkaustaso kahdella osoituksella 
3D näkymän kohdistus poikkileikkausnäkymän perusteella 
3D näkymän sijainnin ja katselusuunnan esitys kartalla 
3D ikkunassa voidaan mitata kohteiden välimatkoja 
3D ikkunassa voidaan lisätä kohteita 
3D grafiikka (Tekla Civil aineistot ja referenssiaineistot) voidaan kirjoittaa 
ulos obj-formaatissa (kolmiot + värimääritykset). Obj-formaatti on yleisesti 
tuettu 3D grafiikan katseluformaatti. 
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21.11.2 Uudet ominaisuudet 

  
 

21.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

Korjattu referenssiaineistojen suuntauksen säilyminen käytettäessä tallenteita 
Korjattu aineistojen näyttäminen tallenteiden perusteella 
 

21.11.4 Järjestelmämuutokset 

 

21.12  WebMap (14.1-03) 

21.12.1 Uudet optiot 

 
21.12.2 Uudet ominaisuudet 

 
21.12.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

 
  

21.12.4 Järjestelmämuutokset 

 

21.13  Kuvaustekniikka (14.1-03) 

Kuvaustekniikan päivityksiä 

21.14  Järjestelmävaatimukset (14.1-03) (Rajapintaversio 109) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- tai 64- bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 

käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. (työaseman 
yleisen käytettävyyden kannalta muistia kannattaa olla huomattavasti 
enemmän) 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 
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Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86): 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 

MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
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22.  Tekla Civil 14.1-02, Tekla Civil WebMap 14.1 

21.8.2014 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

22.1    Pääsovellus (14.1-02) 

22.1.1 Uudet optiot 

•  

22.1.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu edellisissä versioissa toimimaton SketchUp –tiedostojen kirjoitus 
• Projektilistan järjestäminen asettaa nyt järjestyksessä ensimmäisenä 

olevat projektit taulukossa näkyviksi 
 

22.1.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.2  Rakennesovellus (14.1-02) 

22.2.1 Uudet optiot 

•  

22.2.2 Uudet ominaisuudet 

•  
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22.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Päivitetty Strsurfaces.dat tiedostoa siten, että Rakenteen InfraBIM 
pinnoissa näytetään nyt Rakenteen pinta Putki- ja johtokaivanto, kun 
aiemmin näytettiin vastaava maastopinta. 

• Täsmennetty leikkausmassan visualisointia poikkileikkauksessa 
pintamaan kohdalla, jos leikkauksessa on myös kallioleikkausta 

 

22.2.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 

22.3  Maasto- ja karttasovellus (14.1-02) 

22.3.1 Uudet optiot 

•  

22.3.2 Uudet ominaisuudet 

• Nyt on mahdollista piirrättää kohteita valittujen mittauserien perusteella 
mittauserätaulukon pikavalikon avulla. Tällöin kohteet siis piirrätetään 
aktiivisesta pinnasta riippumatta. 

22.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu viivan kääntämistoiminto, joka käsitteli väärin z-arvoja 

• Täsmennetty toteutusmallien luontia, joka eräissä tapahtumaketjuissa 
saattoi aiheuttaa tietokantatallennuksen epäonnistumisen. 

• Korjattu mittauserien poistaminen, joka poisti mittauserän 
ominaisuustiedot kyseisestä istunnosta, mutta tiedot näkyivät seuraavissa 
istunnoissa. Mittauseriin kuuluvat kohteet kyllä poistuivat. 

• Täsmennetty uuden mittauserän luontia ja luodun mittauserän 
asettamista aktiiviseksi 

• Nyt aktiivien pinta, mittauserä ja toteutusmalli muistetaan paremmin 
istuntojen välillä 

• Korjattu aktiivisen pinnan käsittelyä rakentamisen tuki tilassa. Aktiivinen 
pinta vaihtui aiheettomasti eräissä toiminnoissa 

• Korjattu mittauserän poistoa, joka toteutusmallikohtaisissa pinnoissa ei 
päivittänyt kolmiomallia mittauserään kuuluneiden kohteiden osalta  

• Nyt kohteen ominaisuusikkunassa mittauserän arvona on tyhjä, jos 
kohteelle määritettyä mittauserää ei löydy. Tästä myös varoitetaan viesti-
ikkunassa. 

• Rakentamisen tuki -tilassa tiedoston lukemisen ikkunassa ei ole enää 
mahdollista valita <EI MALLIA> vaihtoehtoa. Luettaessa kohteita 
rakentamisen tuen pinnalle, on niiden mentävä myös johonkin 
toteutusmalliin. 

• Korjattu tiedoston luku suoraan tietokantaan toiminto, joka ei osannut 
luoda maastomallihakemistoa uuteen projektiin. (Viimeisimmissä 
versiossa maastomallihakemiston pintahakemisto luodaan vasta kun 
pinnalla on kolmioverkko.) 
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• Korjattu rakojen korjauksen toiminnossa suuntakulma-arvon käsittelyä, 
jossa eräissä tilanteissa aiheettomasti varoitettiin nollakulmasta. 

• Nyt rakojen korjauksessa raon pitää olla millin tai enemmän, että se 
käsitellään rakona. Aiemmat versiot saattoivat näyttää löydettyjen rakojen 
listassa erittäin pienet, käytännössä lähes nollan pituiset raot. 

• Rakojen korjauksessa löydettyjen rakojen listan seuraava rivi asetetaan 
automaattisesti näkyväksi edellisen korjauksen jälkeen 

• Muutettu toteutusmallien näyttämisen pikavalikon tekstiksi "Siirry alueelle 
ja näytä aktiiviselta pinnalta". On olemassa myös pikavalikkotoiminto 
"Siirry alueelle ja näytä kaikilta pinnoilta". Aiemmin toiminto "Siirry alueelle 
ja näytä" näytti aineistot toteutusmallin ainoan pinnan perusteella (jos 
toteutusmallissa vain yksi pinta). Jos pintoja oli enemmän, näytettiin 
aktiivisen pinnan aineistot. 

• Korjattu lisättyjen ja poistettujen pintojen nimien päivittyminen 
puuhakemistoon 

• Korjattu edellisessä versiossa ollut vika pikavalikkotoiminnossa ”Näytä 
kartoitustiedoista (id 9)”, joka aiheettomasti näytti aktiivisen pinnan 
kohteet. 

• Korjattu aineiston näyttäminen yksittäisen lajiryhmän perusteella, mikä ei 
edellisessä versiossa osannut ladata tietokannasta lajiryhmään kuuluvia 
aineistoja 

• Inframodel tiedoston kirjoituksesta on poistettu Maasto ja kartta osioista 
Kirjoita vain ladatut kohteet -valinta, koska käyttäjän on käytännössä 
vaikea tietää mitkä kohteet ovat ladatut. Kirjoitettavia kohteita on 
mahdollista rajoittaa aluevalinnan, lajivalinnan ja/tai kohteiden valinnan 
perusteella. 

22.3.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.4  Varusteet ja laitteet sovellus (14.1-02) 

22.4.1 Uudet optiot 

•  

22.4.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu ja täsmennetty liikennemerkkien tietoja ja kuvaustekniikkaa 
 

22.4.4 Järjestelmämuutokset 

• DbUpgradella tehtävissä oleva varustetietojen (liikennemerkit) päivitys 
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22.5  Pohjatutkimussovellus (14.1-02) 

22.5.1 Uudet optiot 

•  

22.5.2 Uudet ominaisuudet 

•  
  

22.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.5.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 

22.6  Piirustussovellus (14.1-02) 

22.6.1 Uudet optiot 

•  

22.6.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.6.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.7  Projektipiirtokohteet sovellus (14.1-02) 

22.7.1 Uudet optiot 

•  

22.7.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  
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22.7.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.8  Tekla GIS liitos (14.1-02) 

22.8.1 Uudet optiot 

•  

22.8.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.8.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.9  Tekla NIS Water liitos (14.1-02) 

22.9.1 Uudet optiot 

•  

22.9.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•   

22.9.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.10  3D (14.1-02) 

22.10.1 Uudet optiot 

•  

22.10.2 Uudet ominaisuudet 

• Nyt on mahdollista määrittää viivan kuvaustekniikka 3D esityksessä.  
– Määritys tehdään 3D kuvaustekniikan tiedostossa, joka 

oletusarvoisesti on \\Presentation\\Visualisation\\Sketchup.p3d.  
– Tiedosto voidaan määrittää yleisasetuksissa 

file://///Presentation/Visualisation/Sketchup.p3d
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– Määritys tehdään LineStyle attribuutilla, jossa viivalle voidaan 
määrittää pituus, välin pituus, leveys ja korkeus. Arvot annetaan 
tuossa järjestyksessä pilkulla erotettuna.  

– Määrityksessä esim. arvot "1,0.5,1,3" muodostavat viivalle esityksen, 
jossa viiva piirretään katkoviivana metrin mittaisina paloina, jotka 
toistuvat puolen metrin välein. Palojen leveys on 1 ja korkeus 3 
metriä. Yhtenäisen viivan saa antamalla kahdelle ensimmäiselle 
parametrille arvon 0 (eli esim. Path="0,0, 1, 1";). Jos korkeus on 0 
(esim. Path = "0,0, 1, 0";) piirretään viiva leveydellä 1 ilman korkeutta. 

attribute LineStyle 

{ 

ValueType = "STRING"; 

Path = "1,0.5,1,3"; 

SymbolClass = "6101005"; 

}; 

 
• Korjattu Rakenteen pinnan näyttäminen 3D näkymään, mikä ei toiminut 

ellei pintaa näytetty myös kartalle 
• Määritetty 3D kuvaustekniikan määrityksissä kohteita näkymättömiksi 

(kohteet ovat tyypillisesti nollatasossa) 
– Rakenteen näkymätön viiva 
– Aluerakenteen aluepiste (Str 9998881??) 
– Kolmioinnin rajoitusviiva (Env 999051) 

22.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu kartalta osoitettavan leikkaustason kulma 

• Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka nollasi referenssitiedoston 
orientaatiotiedot, jos orientaatioikkuna avattiin uudestaan 

• Korjattu varusteiden ominaisuusikkunan aukaisu, jos varuste on näytetty 
pelkästään 3D ikkunassa 

• Korjattu valittujen kohteiden alueelle siirtyminen 
• Korjattu 3D ikkunan aiheeton aukaisu käyttöliittymätilaa vaihdettaessa 

22.10.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.11  WebMap (14.1-02) 

22.11.1 Uudet optiot 

•  

22.11.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka esti Maasto- ja kartta 
sovelluksen aineistojen näyttämisen lajiryhmittäin 
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•   

22.11.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.12  Kuvaustekniikka (14.1-02) 

• Erityisesti liikennemerkkeihin liittyviä kuvaustekniikan päivityksiä 

22.13  Järjestelmävaatimukset (14.1-02) (Rajapintaversio 108) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- tai 64- bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 

käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. (työaseman 
yleisen käytettävyyden kannalta muistia kannattaa olla huomattavasti 
enemmän) 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29 

XML tiedostojen kirjoitukseen ja lukuun Microsoft MSXML–ohjelma 
versio 4, Service Pack 2: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662
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 Tekla Civil 14.1-01, Tekla Civil WebMap 14.1 
4.7.2014 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa ei ole kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa ei ole tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

22.14    Pääsovellus (14.1-01) 

22.14.1 Uudet optiot 

•  

22.14.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.14.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu TeklaCivil.exe käynnistyminen, jos ohjelma on asennettu 
verkkolevylle 

• Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka esti referenssikartan 
lisäyksen yhdellä vastinpisteellä 

• Korjattu referenssiaineistojen näyttämistä ja piilottamista 3D näkymässä 
 

22.14.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.15  Rakennesovellus (14.1-01) 

22.15.1 Uudet optiot 

•  

22.15.2 Uudet ominaisuudet 

•  
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22.15.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu sulkeutuvan rajoitusviivan toimintaa aluerakenteilla 

• Korjattu linjan siirry alueelle ja näytä toiminto 3D näkymässä 
• Nopeutettu rakenteen pintojen piirrätystä kartalle ja 3D näkymään 
• Korjattu Rafo esikatselu uudessa 3D näkymässä 

• Inframodel kirjoituksessa aukaisu Business Centerissä on nyt 
oletusarvona pois päältä 

 

22.15.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 

22.16  Maasto- ja karttasovellus (14.1-01) 

22.16.1 Uudet optiot 

•  

22.16.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.16.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Täsmennetty aktiivisen toteutusmallin merkintää puuvalikossa 
• Täsmennetty puuvalikon pikavalikkojen toimintaa piirrätyksissä 
• Korjattu Tielaitos-formaatin lukua, joka eräissä tilanteissa aiheettomasti 

tulkitsi, että viivalla olisi vain yksi piste 
• Nopeutettu korkeuskäyrien piirrätystä silloin kun projektin koko on erittäin 

iso 

22.16.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.17  Varusteet ja laitteet sovellus (14.1-01) 

22.17.1 Uudet optiot 

•  

22.17.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.17.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu kaiteiden Inframodel tiedonsiirtoa 
• Korjattu kaivojen ja putkien Inframodel tiedonsiirtoa 

• Korjattu liikennemerkkien esitystä 3D näkymässä 
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• Korjattu varusteen liittäminen toiseen varusteeseen 
• Lisätty maastotilan kaivojen ja putkien näyttämisen pikapainikkeeseen 

myös rumpujen näyttäminen 
 

22.17.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 
 

22.18  Pohjatutkimussovellus (14.1-01) 

22.18.1 Uudet optiot 

•  

22.18.2 Uudet ominaisuudet 

• Nyt tuetaan Infra pohjatutkimusformaatin versiota 2.2. Tässä versiossa 
Pohjaveden pinnan mittaushavainnon "Tila" attribuutti kirjoitetaan ulos 
huomautuksena HM. Sisään luvussa ne jäävät huomautukseksi. 
  

22.18.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu Kuormitusmittaus –tutkimustavan havaintojen kirjoitus Tekla ja 
Infra –pohjatutkimusformaatteihin (vaikka Infra formaatin speksi ei 
kyseistä tutkimustapaa tunnekaan) 

22.18.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 

22.19  Piirustussovellus (14.1-01) 

22.19.1 Uudet optiot 

•  

22.19.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.19.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.19.4 Järjestelmämuutokset 

•  
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22.20  Projektipiirtokohteet sovellus (14.1-01) 

22.20.1 Uudet optiot 

•  

22.20.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.20.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.20.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.21  Tekla GIS liitos (14.1-01) 

22.21.1 Uudet optiot 

•  

22.21.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.21.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.21.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.22  Tekla NIS Water liitos (14.1-01) 

22.22.1 Uudet optiot 

•  

22.22.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.22.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•   
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22.22.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.23  3D (14.1-01) 

22.23.1 Uudet optiot 

•  

22.23.2 Uudet ominaisuudet 

• Lisätty 3D näkymään mahdollisuus säätää kohteiden läpinäkyvyyttä 

22.23.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu tekstien piilotus 3D näkymässä 
• Korjattu kartalta osoitettavan leikkaustason kulma 

22.23.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.24  WebMap (14.1-01) 

22.24.1 Uudet optiot 

•  

22.24.2 Uudet ominaisuudet 

•  

22.24.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

22.24.4 Järjestelmämuutokset 

•  

22.25  Kuvaustekniikka (14.1-01) 

•  
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22.26  Järjestelmävaatimukset (14.1-01) (Rajapintaversio 108) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- ja 64 bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 

käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

XML tiedostojen kirjoitukseen ja lukuun Microsoft MSXML–ohjelma 
versio 4, Service Pack 2: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

 

Tekla Civil Webmap: 

Edellisen .Net asennuksen jälkeen Tekla Webmap toiminta työasemassa 
saattaa vaatia <Tekla Civil asennushakemisto>bin hakemistossa olevan 
tiedoston 

TeklaWebMap_NetFramework35_EnableIEHosting.msi 

ajamisen. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
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23.   Tekla Civil 14.1-00, Tekla Civil WebMap 14.1 

17.6.2014 

Tässä dokumentissa on kuvattu ohjelman merkittävimmät lisäykset ja 
muutokset. Dokumentissa on myös kuvattu sellainen viime hetken 
toiminnallisuus, jota ei ole käyttöohjeissa. 

Versiossa ei ole tietokannan rakenteen muutoksia. 

Versiossa on kuvaustekniikan muutoksia. 

Versiossa on tietokantadatojen päivityksiä. 

Järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentissa myöhemmin. 

 

23.1    Pääsovellus (14.1-00) 

23.1.1 Uudet optiot 

• 3D Pack 
– Mahdollistaa 3D referenssiaineistojen käytön Tekla Civilin uudessa 

3D työskentelytilassa 
– Referenssiaineistojen formaatteina ovat IFC, 3D Dwg, 3D Dgn ja Skp 

(SketchUp) 
– 3D referenssiaineistoja hallitaan ja orientoidaan samoilla 

käyttöliittymillä, millä hallitaan kartalle lisättäviä referenssiaineistoja 

23.1.2 Uudet ominaisuudet 

• Uusi 3D työskentelytila 

– Uuden Tekla Civiliin integroidun 3D työskentelytilan grafiikkamoottori 
on sama, jota käyttää Tekla BIMsight ohjelmisto 

– 3D aineistojen näyttämistä ja piilottamista hallitaan Tekla Civilin 
pääikkunan (tai leikkauksen) puuvalikon kautta. Kun 3D ikkuna on 
auki, niin puuvalikon yläpuolella on asetusnapit ”Näytä tässä 
näkymässä” ja ”Näytä 3D näkymässä”, joilla voidaan määrittää mihin 
näkymään tai näkymiin puuvalikon toiminta kohdistuu 

– Jos karttanäkymässä (tai leikkausnäkymässä) on dataa ja valitaan 
asetus Näytä 3D näkymässä, niin näkymän sisältö toistetaan 3D 
näkymässä 

– 3D työskentelytilan saa avattua tyhjänä päävalikosta 
(Tarkastele3D) 

– 3D:ssa on mm. mahdollisuus leikkaustason käyttämiseen perustuen 
normaalin poikkileikkauksen virittämään tasoon tai kartalta 
osoitettuun vapaaseen leikkausviivaan 

– 3D mahdollistaa 3D referenssiaineistojen käytön Tekla Civilin oman 
3D grafiikan ohessa (3D Pack) 

– Perinteinen Cortona VRML –selaimeen perustuva 3D on edelleen 
käytettävissä 
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• Zoomauksessa ja raahauksessa grafiikka on nyt hetken aikaa 
etätarkempaa, rasteroitua. Tällä on tarkoitus nopeuttaa kyseisiä 
toimintoja, jos vektorigrafiikkaa on näytöllä erittäin runsaasti. Grafiikka 
tarkentuu itsestään heti toiminnon jälkeen. 

• 2D grafiikassa on nyt oletusarvoisesti käytössä nk. grafiikan 
antialiasointi eli epätasaisuuksien poisto. Tämän ansiosta viivat ovat 

pehmeämmät/terävämmät. Runsailla grafiikkamäärillä tämä saattaa 
vaikuttaa suorituskykyyn. Käyttäjä voi pika-asetuksista valita käytetäänkö 
uutta vai perinteistä grafiikkatyyliä. 

• Trimble Connected Community (TCC) pilvipalvelujen tuki 
tiedonsiirrossa (https://www.myconnectedsite.com). Seuraavissa 
toiminnoissa on mahdollista suoraan käyttää TCC:tä: 
– Tiedosto->Lue tiedosto->Lue tiedosto TCC:stä... 
– Inframodel kirjoituksessa voi olla päällä asetus "Kopioi tiedosto 

TCC:hen" 
– Tarkkeiden sisään luvussa on mahdollisuus "Hae TCC:stä" 

23.1.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu leikkaavien kohteiden visualisoinnissa tekstin siirrossa olevien 
rivinvaihtojen vaikutusta 

• Levennetty suorakulmaisen kartoituksen ja näppäinsyöttöjen tekstikenttiä 
• Pikavalikon etäisyys toiminnolla lisätty luku on nyt poistettavissa delete 

painikkeella. Se myös säilyy uudelleenpiirrossa. 

• Korjattu referenssikartan esitystä eräissä tilanteissa. Grafiikka saattoi 
muuttua katkoviivoiksi ja värit saattoivat muuttua. 

• Korjattu projektiomuunnosten lista, jossa ei näkynyt muunnosta ”ETRS89-
GK29FIN_JHS154” 

• Täsmennetty CAD-kirjoituksen ohjaustiedostossa määritettyjen pinnan 
kolmioverkon värien huomioimista 

• Parannettu työkaluvalikoiden sijainnin muistamista istuntojen välillä 
• SketchUp kirjoituksen ohjaustiedostossa on nyt mahdollista käyttää 

”villikortteja” eli esimerkiksi määrittää, että määritys koskee lajia 123* joka 
tarkoittaa, että koskee kaikkia lajeja, jotka alkavat numeroilla 123.  

• Täsmennetty SketchUp ja 3D esityksen vastaavuustiedoston 
yleisasetuksen nimeksi ”3D ja SketchUp kuvaustekniikan 
määrittelytiedosto” sekä oletustiedoston nimeksi Sketchup.p3d. 

• GPS:n käyttö Citrix ympäristössä iPad ja Win8 tableteilla 

23.1.4 Järjestelmämuutokset 

• Versio vaatii työasemassa mm. .Net 4.5.1 sekä Visual Studio 2013 
runtime kirjastojen päivitykset, joista kerrotaan tarkemmin 
Järjestelmävaatimukset osiossa 

• Asennuspaketin mukana on kaksi exe-tiedostoa; TeklaCivil.exe sekä 
FrmApplication.exe, joista TeklaCivil.exe on uutta tekniikka ja 

mahdollistaa uuden 3D työskentelytilan käytön. FrmApplication.exe 
käynnistää ”perinteisen” Tekla Civil version. 

23.2  Rakennesovellus (14.1-00) 

23.2.1 Uudet optiot 

• Massalaskennan ratapaalut 

https://www.myconnectedsite.com/
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– Rakennesovelluksen massalaskennan ohjetiedoston luonnissa ja 
massalaskennassa on uudet mahdollisuudet massaraportin 
kirjoittamiseen: 
– Paalu (km) 
– Alkupaalu (km) 
– Loppupaalu (km) 
– Paalu (rata) 
– Alkupaalu (rata) 
– Loppupaalu (rata) 

23.2.2 Uudet ominaisuudet 

•  
 

23.2.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu ja parannettu Inframodel tiedoston lukua ja kirjoitusta: 

– Rakenteen pinnan kolmiomalli rajautuu ja leikkautuu automaattisesti 
annetun paaluvälin mukaan.  

– Korjattu rakenteen reunaketjussa olevien luiskarakenteiden kirjoitusta 
– Korjattu tasauksen luku eräässä tilanteessa, jossa tasaus oli väärin 

jos se heti kirjoitettiin ulos xroad formaatissa. Uudessa istunnossa 
tasaus kyllä oli oikein. 

• Korjattu ja parannettu Rafo  Rakentamisen tuki toimintoa 
– Parannettu automaattisten rajoitusviivojen tuottamista 
– Vähennetty virheellisten toteutusmalliviivojen syntymistä 
– Jos pinta viedään uuteen toteutusmalliin ja uuteen mittauserään, niin 

rakentamisen tuen mittauseriin syntyi kaksi uutta mittauserää, toisella 
annettu nimi ja toisella tyhjällä mittauserällä uusi mallin nimi ja sen 
jälkeen #numero.  Olemassa olevaan malliin vietäessä syntyy vain 
yksi mittauserä. Tyhjän mittauserän tarpeeton syntyminen on korjattu. 

– Nyt Työmaa valikossa on toiminto "Kopioi rakennemalli 
toteutusmalliksi...", joka asettaa Maasto ja kartta sovelluksessa 
rakentamisen tuki -tilan päälle ja avaa Rafo-ikkunan siten, että 
tiedostoihin liittyvät käyttöliittymäkomponentit ovat piilotetut. (Toiminto 
on edelleen mahdollinen myös RaFo tiedoston kirjoittamisen ikkunan 
kautta) 

– Korjattu maastopinnan luiskaviivan pisteväliä paremmin tottelemaan 
paaluaskelta ja erityisesti pisteiden minimiväliä. 

• Parannettu sama kuin riippuvuus toiseen rakenneosaan –toimintaa 
rakenteen ratkaisussa eräissä tilanteissa sekä rakenneosan peilauksessa 
rakenne-editorissa. 

• Parannettu käyttäjälle tehtäviä ilmoituksia ja kysymyksiä koitettaessa 
kytkeä toista rakennetta paaluvälille, jossa on lukittu rakenne 

• Korjattu rakennetyypin pinnan lisäyksen ja pinnan muuttamisen pintojen 
valinta, joka tarpeettomasti antoi valittavaksi Maasto ja kartta pinnat myös 

• Poistettu rakenne-editorissa tarpeeton rakenteeseen zoomaus lisättäessä 
seuraa pintaa –ominaisuus 

• Korjattu rakenne-editorissa mitan janalle ja mittaluvulle tekstiluokan 
määritystä 

• Korjattu leikatun maastopinnan korkeuskäyrien korkeuslukujen lisäyksen 
aiheuttama kaatuminen 

• Lisätty Massalaskennan raportin ohjetiedosto -ikkunaan näkyviin neljäs 
otsikkosarake. 
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• Korjattu rakenteen riippuvuuden ”kuvaajaa ei käytetä” –toiminto, jos 
kyseessä on raiteen kallistuskuvaaja H. 

• Tehty korjauksia Helmertin siirtymäkaaren arvojen esitykseen kartalla ja 
kaarevuuskuvaajassa. 

• Pituusleikkauksen pinnan korkeuden alinäkymän asetukset ilmestyvät nyt 
näkymän asetuksiin kun näkymälle valitaan pinta. Ennen ne ilmestyivät 
vasta kun isäntänäkymälle oli asetettu geometria. Tämä mahdollistaa 
asetusten määrittämisen piirustuspohjaan. 

• Pituusleikkauksen pinnan korkeuden alinäkymän asetuksiin on lisätty 
käytettävät tekstilajit. 

• Kopioidun suunnitelman rakenteita ei enää kytketä automaattisesti jolloin 
suunnitelman kopiointi on nopeampaa eikä vaadi niin paljon muistia 

• Parannettu georakenteiden näyttämistä kartalle ja 3D näkymään 

• Mahdollistettu paaluvälin määritys MMH360 –formaatin kirjoituksessa 
• Korjattu massalaskenta-alueiden huomioimista massalaskennassa 

eräissä tilanteissa 

• Korjattu Linjan ominaisuudet -dialogilla oleva Lisää ketju –toiminto 
• Korjattu rakennepinnan kolmiomallin muodostumista leveässä pinnassa. 

Tähän oli tullut häiriö edellisissä versoissa. 
• Korjattu rakenteeseen lisättyjen luiskaviivojen piirrättäminen ilman että 

täytyy erikseen ensin päivittää rakennetta 
• Muutettu uusilla projekteilla korkeuskäyrien piirron Zmin oletusarvoksi      

-100 ja Zmax oletusarvoksi 10000. 
 

23.2.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 

23.3  Maasto- ja karttasovellus (14.1-00) 

23.3.1 Uudet optiot 

•  

23.3.2 Uudet ominaisuudet 

• Toteutusmallikohtaiset pinnat 

– Nyt on mahdollista määrittää että pinnat ovat toteutusmallikohtaiset. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eritasoliittymän molemmissa 
väylissä voi olla käytössä samat toteutusmallipinnat ilman että 
pintojen kolmiomallit sekaantuvat. 

– Asetus on oletusarvoisesti päällä uusissa projekteissa 
– Sellaisissa vanhoissa projekteissa, joissa jo on toteutusmalleja, 

asetus ei ole automaattisesti päällä 
– Asetuksen saa päälle ja pois Maasto ja kartta pintojen asetuksista 
– Asetuksen vaihto aiheuttaa kaikkien toteutusmallipintojen 

kolmioitumisen 
– Luonnollisesti vaihto toteutusmallikohtaisista pinnoista takaisin 

perinteiseen tyyliin aiheuttaa epäselvän tilanteen, jos toteutusmallit 
ovat ristikkäin 



23 Tekla Civil 14.1-00, Tekla Civil WebMap 14.1 220 (236) 

 

– Rakentamisen tuki puuvalikon pikavalikoissa on runsaasti 
mahdollisuuksia aineistojen ja pintojen näyttämiseen ja piilottamiseen 
toteutusmallikohtaisesti 

– Toteutusmallikohtaiset pinnat kehittävät uusia pintamallihakemistoja, 
mutta käyttöliittymissä pintaan viitataan normaalisti sen nimellä 

23.3.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu ja parannettu Inframodel tiedoston lukua ja kirjoitusta: 
– Infamodel formaatin kirjoituksessa on nyt mahdollista leikata maasto-

/toteutusmallipinnan kolmiomalli kirjoitusta rajoittavan aluerajauksen 
perusteella. Tässä operaatiossa rajaavan alueen reunan lähelle 
syntyy lisää kolmiota, joten näiltä osin kirjoitettu kolmiomalli ei ole 
identtinen alkuperäisen kolmiomalliin verrattuna. Pinnan muodot 
pysyvät ennallaan. 

– Maasto ja kartta -välilehdeltä kirjoitettaessa mittalinjaa kirjoitetaan nyt 
myös ratapaalut, vaihteet, kallistukset, jos ratatila on päällä 

– Korjattu koordinaattimuunnoksen aiheuttama kaatuminen eräissä 
viivamallin kirjoitustilanteissa 

– Nyt on mahdollista kirjoittaa pintojen viivamallit ja kolmiomallit 
samaan tiedostoon 

– Nyt on mahdollista käyttää monikulmioaluetta aluerajauksena vaikka 
olisi valittuna mittalinjan geometrian kirjoitus 

– Nyt on mahdollista kirjoittaa viivamallit myös mittalinjan paaluvälin 
perusteella 

– Korjattu Maasto ja kartta välilehdellä mittalinjan kirjoitustoiminnossa 
Rakenne välilehden kirjoita painikkeen tarpeeton vaikutus 

– Täsmennetty aluevalinnan ja valittujen kohteiden kirjoitusta 
viivamallin kirjoituksessa 

– Korjattu taiteviivojen kirjoitusta, joista eräässä tilanteessa saattoi osa 
jäädä kirjoittumatta  

• Korjattu pintojen välinen laskenta, jos laskenta-alueena on koko kartta. 
Tällöin laskenta ei eräissä tilanteissa laskenut lainkaan.  

• Korjattu pintojen välisen massalaskennan (yläpinta ja usea alapinta) 
visualisointi, jos ei ole massamäärityksiä lainkaan  

• Nyt projektialueen ulkopuolelle päätyneestä toteutusmallin viivasta 
varoitetaan ja visualisoidaan ”Siirry toteutusmallin alueella ja näytä” –
toiminnossa. 

• Korjattu Hae ja korjaa rakoja -toiminnossa lisätyn viivan suunta, joka 
helposti saattoi olla väärä 

• Nopeutettu pinnan kolmiointia varsinkin, jos pinnalla on vähän dataa. 
Aiemmin ohjelma saattoi käydä läpi koko (ison) projektialueen vaikka 
pinnalla on dataa vain paikallisesti. 

• Pinnan mallihakemisto ja siellä oleva surface.dat –tiedosto luodaan nyt 
vasta kun pinnalla on kolmiomalli. 

• Korjattu kaatuminen, joka saattoi aiheutua, jos pääkartalla oli zoomattu 
kauas ulos projektialueelta ja Maasto ja kartta puuvalikosta tehtiin 
näyttämisoperaatio. 

23.3.4 Järjestelmämuutokset 

• Lisätty toteutusmallimassojen kuvaustekniikat 
• Täsmennetty pintojen värejä kartta, leikkaus ja 3D esityksissä 
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23.4  Varusteet ja laitteet sovellus (14.1-00) 

23.4.1 Uudet optiot 

•  

23.4.2 Uudet ominaisuudet 

•  

23.4.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu ja parannettu Inframodel tiedoston lukua ja kirjoitusta: 
– Korjattu varusteiden tyypin, statuksien ja attribuuttien säilymistä 

Inframodel tiedonsiirrossa 
 

23.4.4 Järjestelmämuutokset 

• EQP_DATA päivityksiä 
 
 

23.5  Pohjatutkimussovellus (14.1-00) 

23.5.1 Uudet optiot 

•  

23.5.2 Uudet ominaisuudet 

•  
  

23.5.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Korjattu rakeisuuskäyrä ikkunassa ohjerakeisuuskäyrien piilottuminen 
uudelleen piirrossa ja cad tiedoston kirjoituksessa 

23.5.4 Järjestelmämuutokset 

•  
 

23.6  Piirustussovellus (14.1-00) 

23.6.1 Uudet optiot 

•  
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23.6.2 Uudet ominaisuudet 

•  

23.6.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Pituusleikkauksen pinnan korkeuden alinäkymän asetukset ilmestyvät nyt 
näkymän asetuksiin kun näkymälle valitaan pinta. Ennen ne ilmestyivät 
vasta kun isäntänäkymälle oli asetettu geometria. Tämä mahdollistaa 
asetusten määrittämisen piirustuspohjaan. 

• Pituusleikkauksen pinnan korkeuden alinäkymän asetuksiin on lisätty 
käytettävät tekstilajit. 

• Koska olemassa olevien lehtikokojen muokkaus vaikuttaa myös 
piirustuspohjiin ja valmiisiin piirustuksiin niin nyt lehtikoon muokkaajaa 
varoitetaan tästä. 

• Nyt jos lehtikoon Yksikkö sarakkeessa lukee "Lukittu", "Lukossa" , 
"Lukko", "Locked", "Lock"... niin kyseisen lehtikoon muokkaus tai poisto ei 
onnistu ennen kuin yksikkö on muutettu arvoon "mm". 

• Lisätty karttanäkymän kulma asetukseen lisää desimaaleja 

• Korjattu karttanäkymän kulman yksikön muutoksen vaikutus kulman 
lukemaan  

23.6.4 Järjestelmämuutokset 

•  

23.7  Projektipiirtokohteet sovellus (14.1-00) 

23.7.1 Uudet optiot 

•  

23.7.2 Uudet ominaisuudet 

•  

23.7.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

23.7.4 Järjestelmämuutokset 

•  

23.8  Tekla GIS liitos (14.1-00) 

23.8.1 Uudet optiot 

•  

23.8.2 Uudet ominaisuudet 

•  
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23.8.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

23.8.4 Järjestelmämuutokset 

•  

23.9  Tekla NIS Water liitos (14.1-00) 

23.9.1 Uudet optiot 

•  

23.9.2 Uudet ominaisuudet 

•  

23.9.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•   

23.9.4 Järjestelmämuutokset 

•  

23.10  3D (14.1-00) 

23.10.1 Uudet optiot 

• 3D PACK (Katso kohdasta Pääsovellus) 

23.10.2 Uudet ominaisuudet 

• Uusi 3D työskentelytila (Katso kohdasta Pääsovellus) 

23.10.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

•  

23.10.4 Järjestelmämuutokset 

•  

23.11  WebMap (14.1-00) 

23.11.1 Uudet optiot 

•  
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23.11.2 Uudet ominaisuudet 

•  

23.11.3 Korjatut ja parannetut ominaisuudet 

• Uuteen Webmappiin liittyviä korjauksia. 

23.11.4 Järjestelmämuutokset 

•  

23.12  Kuvaustekniikka (14.1-00) 

• Kuvaustekniikan muutoksia. 
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23.13  Järjestelmävaatimukset (14.1-00) (Rajapintaversio 108) 

Työasema 

Työaseman käyttöjärjestelmänä Windows 7 (32- ja 64 bittinen) 

Internet Explorer 7 - 10 

Muistia vähintään 2 GT. Huom! Ohjelma voi toimia 64 bittisessä 

käyttöjärjestelmässä, jolloin ohjelma voi käyttää muistia 3 GT. 

Vapaata levytilaa vähintään 10 GT. Ohjelma tekee eräissä toiminnoissa nk. 
välimuistitiedostoja, jotka nopeuttavat ohjelman toimintaa, mutta jotka myös 
vaativat levytilaa. 

Työasema saattaa vaatia seuraavat päivitykset (32 bittiset versiot): 

XML tiedostojen kirjoitukseen ja lukuun Microsoft MSXML–ohjelma 
versio 4, Service Pack 2: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662 

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-
6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29 

.NET Framework 4.5.1: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779 

 

Tekla Civil Webmap: 

Edellisen .Net asennuksen jälkeen Tekla Webmap toiminta työasemassa 
saattaa vaatia <Tekla Civil asennushakemisto>bin hakemistossa olevan 
tiedoston 

TeklaWebMap_NetFramework35_EnableIEHosting.msi 

ajamisen. 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=A7B7A05E-6DE6-4D3A-A423-37BF0912DB84
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
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24. Aiemmat julkaistut versiot 

 
Versiohistoriat löytyvät VersiohistoriatKaikki.pdf tiedostosta. 

 

Tekla Civil 13.2-02 17.2.2014 

Tekla Civil 13.2-01 9.1.2014 

Tekla Civil 13.2-00 28.11.2013 

Tekla Civil 13.1-00 31.5.2013 

Tekla Civil 12.2-02  3.4.2013 

Tekla Civil 12.2-01 15.1.2013 

Tekla Civil 12.2-00 3.12.2012 

Tekla Civil 12.1-00 18.6.2012 

Tekla Civil 11.2-01 18.4.2012 

Tekla Civil 11.2-00 24.11.2011 

Tekla Civil 11.1-01 22.6.2011 

Tekla Civil 11.1-00 16.5.2011 

 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 9.11-00  21.12.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 9.10-00  30.11.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 9.00-01  1.9.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 9.00-00  15.6.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.70-00  28.4.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.60-02  1.3.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.60-01  4.2.2010 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.60-00  3.12.2009 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.50-02  10.9.2009 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.50-01  1.7.2009 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.50-00  29.4.2009 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.40-02  11.2.2009 
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Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.40-01  19.12.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.40-00  28.11.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.30-01  14.10.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.30-00  2.9.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.22-00  28.3.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.21-02  30.1.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.21-01  16.1.2008 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.21-00  21.12.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.20-00  30.11.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.10-04  1.11.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.10-03  4.10.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.10-02  1.10.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.10-01  30.8.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.10-00  29.6.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 8.00-00  31.3.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.44-03  31.1.2007 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.44-02  20.12.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.44-01  6.12.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.44-00  2.11.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.43-05  18.8.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.43-04  1.6.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.43-03  24.3.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.43-02  11.1.2006 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.43-01  21.12.2005 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.43-00  20.10.2005 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.42-04  6.7.2005 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.42-03 16.6.2005 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.42-02 14.4.2005 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.42-01 1.2.2005 
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Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.42-00 17.12.2004 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.41-05 8.7.2004 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.41-04 14.5.2004 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.41-03 22.4.2004 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.41-02 5.3.2004 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.41-01 9.2.2004 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.41-00 15.12.2003 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.40-02 10.09.2003 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.40-01 28.08.2003 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.40-00 30.06.2003 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.30-02 22.4.2003 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.30-01 7.3.2003 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.30-00 16.12.2002 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.23-02 29.08.2002 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.23-01 31.05.2002 

Xstreet / Xgeo / XcityTerrain 7.23-00 28.03.2002  
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