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Peruasiat ja kuinka päästä alkuun 

Infrakit on yhteistyöllinen pilviratkaisu, joka on käytettävissä kaikissa tietokoneissa ja mobiililaitteissa ja 

joka auttaa tilaajia, suunnittelijoita ja rakennusfirmoja toteuttamaan tie- ja raiderakennushankkeita sekä 

raskaita yleisiä maanrakennushankkeita, jotka käyttävät tietomalleja (BIM). 

 

Infrakit - infrahanketietojen reaaliaikainen havainnollistaminen 

 

Infrakitiä voidaan käyttää koko rakennusprosessin ajan: 

• Suunnittelijat voivat varastoida, havainnollistaa, hallinnoida ja jakaa tietomallipohjaista aineistoa 

(BIM-mallien avoimet tietomuodot) 

• Urakoitsijat pystyvät raportoimaan ja hallinnoimaan erilaisten sovellusten kautta (verkko, android) 

sekä yhdistämään työmaalla olevat koneensa ja laitteensa 

• Tilaajat ja AKA-konsultit voivat seurata työmaaurakan etenemistä ja laatua verkkoyhteydellä. 

 

 

 

Infrakitin avulla tilaaja voi seurata esisuunnittelua, suunnitteluprosessia ja työn toteutusta 

työmaalla reaaliaikaisesti. Mallipohjaisen suunnitteluprosessin ansiosta voidaan hyödyntää tehokkaasti 

viimeisimpiä rakennusteknologioita, kuten konevalvontajärjestelmiä. 
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Suunnitelmien laatua voidaan monitoroida, ja rakennustyömaa muuttuu läpinäkyväksi, kun työmaalla 

käytetään Infrakitiä. Työmaan laatua ja etenemistä voidaan seurata verkkoyhteydellä. 

 

Mallipohjainen laadunvalvonta on Infrakitin sisäänrakennettu ominaisuus. Laadunvalvonnan mittaukset 

näkyvät karttakuvassa, ja niitä verrataan automaattisesti niihin liittyviin pintamalleihin. Poikkeamarajojen 

ylitykset merkitään punaisella värillä. 

 

Infrakit ja suunnitteluprosessi 

 

• Havainnollista tietokoneavusteinen suunnitelmasi ja tietomallia käyttävät suunnitelmasi ilman 

kustannuksia aiheuttavaa ohjelmistoa tai koulutusta. 

• Luo avoimen tiedostomuodon koordinointimalli, jota voidaan käyttää suoraan arviointiin ja 

rakentamiseen. 

• Jaa suunnitelmatiedostosi asiakkaiden, työtovereiden, rakennusfirmojen kanssa työmaalla. 

• Tee vaihtoja ja korjauksia työmaapalautteen kanssa ja jaa päivitetty malli välittömästi. 

• Muuta tietomallisi työmaalla todistetuiksi 3D-työtiedostoiksi. 

 

Tietomalleja käytettäessä suunnittelijat luovat pintamalleja, jotka kattavat kaikki rakennusalueet. Infrakit 

auttaa suunnittelijaa näkemään, miten maanmittarit ja urakoitsijat näkevät maastomallit työmaalla. 

Infrakitiin ladatut tiedostot testataan tyypillisten virheiden osalta (esim. rikkoutunut kolmiointi). Kun mallit 

tulevat näytölle kartta- tai satelliittikuvina oikeassa sijainnissaan, suunnittelija ja tilaaja voivat tarkistaa 

käytetyn koordinaattijärjestelmän tarkkuuden. Karttakuva varmistaa sen, että mallitiedostot kattavat kaikki 

tarpeelliset alueet ja sitten kriittisistä pisteistä, esim. leikkauspisteet, voidaan antaa yksityiskohtainen 

näyttö, joka käyttää poikkileikkaustyökaluja ja 3D-koordinointimallikuvaa. Hyvistä suunnitelmista seuraa 

tehokas rakentamisen eteneminen ja uusintatyön minimointi! 
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Infrakit: aina kytketty ja käytettävissä 

 

Toimistossa tai työmaalla: pääsy 24/7 

• Infrakit OFFICE™ hallinnoi kaikki tietokoneruudullasi olevat tiedot 

• Infrakit FIELD™ tuo hanketiedot työmaalle 

• Infrakit LINK™ yhdistää suoraan valvontalaitteeseen ja konevalvontajärjestelmiin 

 

Infrakit OFFICE™ on yksityiskohtainen rajapinta, joka sallii kaikki toiminnot suunnitelmasta ja malleista 

työmaatietojen havainnollistamiseksi (toteutumatiedot, ladatut kuvat, asiakirjat) sekä kaikkien kytkettyjen 

laitteiden ja koneiden hallinnoimisen. Infrakit OFFICE™ ei vaadi fyysistä ohjelmiston asennusta, se 

yksinkertaisesti avautuu tietokoneesi tai kannettavasi verkkoselaimella. 

 

Infrakit FIELD™ on saatavana Androidina älypuhelimiin ja tabletteihin. Kun suunnittelijat vierailevat 

työmaalla, he voivat ottaa Infrakit FIELD™:n mukaansa.  Se näyttää hankkeen suunnitelman, jossa on 

käyttäjän sijainti ja ketjutus käyttämällä sisäänrakennettua GPS-paikannusjärjestelmää. Sen avulla voi 

avata minkä tahansa taustakartan tai maastomallin niin, että vetää osuuksien yli ja näyttää mitatut pisteet, 

ottaa jopa paikasta kuvia ja laatii huomautuksia ladaten niitä automaattisesti Infrakitiin, jos hankkeen 

aikana ilmenee muutoksia tai muita odottamattomia tilanteita. 

 

Jos käytetään konevalvontajärjestelmää, Infrakit LINK™ yhdistää suoraan valvontalaitteisiin ja jopa 

monen tuotemerkin konekantaan. Se voi päivittää 3D-työtiedostot ja etäladata käyttöhistoriatiedot, samoin 

kuin linjaukset ja seurata jokaisen kytketyn järjestelmän kalibrointitietoja. Käyttämällä ammatillista 

konevalvontaa tilaaja voi hyväksyä alennetun laadunvalvonnan seuraamisen, joka korvataan koneen 

ohjausjärjestelmien mittaamilla pisteillä (toteumatiedot). Infrakit näyttää myös koneen hyödyntämisen, joka 

korreloi suoraan työmaan tehokkuuden kanssa. 

 

Infrakit tekee hankkeesi läpinäkyväksi: kun suunnitelma-aineisto ladataan Infrakitiin avoimessa 
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tiedostomuodossa, kaikki toteumatiedot voidaan lisätä ja mittauksia voidaan verrata automaattisesti 

suunnitelma-aineistoon. Työmaan etenemistä ja laatua voidaan seurata verkkoselaimella. 

 

Läpinäkyvä työmaa tarkoittaa sitä, että työmaan etenemistä, samoin kuin sen laatua, määriä ja aikatauluja 

voidaan seurata tosiaikaisesti. 

 

Infrakit yhdistää työmaalla olevat laitteet ja koneet 

Infrakitin käyttö työmaalla tekee mahdolliseksi: 

 

• Jakaa suunnitelma-aineistoa kaikille työmaan toimijoille ilman kustannuksia ja monimutkaisia 

ohjelmistotyökaluja. 

• Varastoida hanketta koskevia kuvia, huomautuksia, raportteja ja tilintarkastuksia. 

• Hallinnoida ja havainnollistaa laadunvalvonnan mittaukset ja alentaa raportointikustannuksia ja -

viiveitä. 

• Näyttää taustakartat ja suunnitelmat mobiili- ja tablettilaitteilla yhdessä käyttäjän ketjutuspaikan 

kanssa. 

• Ylläpitää koneen valvontajärjestelmän työtiedostoja ja kalibrointia. 

• Raportoida koneen käytöstä, työhistoriasta ja tehokkuudesta. 

• Raportoida mahdolliset suunnitteluvirheet ja uusintatyötarpeet verkkoselaimella ja jakaa päivitetyt 

suunnitelmat vähimmäisajassa ja minimikustannuksilla. 

• Luoda työmaan toteumamittausmalli automaattisesti työn edetessä. 

 

Näiden tehtävien optimointi paranee, kun urakoitsija käyttää viimeisintä tietotekniikkaa ja viimeisimpiä 

konevalvontajärjestelmiä. Tämä tapahtuu silloin, kun Infrakit tarjoaa Infrakit LINK™:n kautta 

maksimaalisen arvonlisäyksensä. Koska Infrakit käsittelee kaikkia tietoja vapaissa tietomuodoissa, 

suunnitelma-aineisto on saatavissa kaikkiin mittausjärjestelmiin, ja mitatut pisteet voidaan ladata Infrakitiin 

helposti. Nopea tietojenkäsittely vähentää viivettä laadussa ja etenemisen raportoinnissa, korvaa suuren 

osan manuaalista käsittelyä ja raportin valmistelua sekä tarjoaa tosiaikaisen näkymän työmaahan. Infrakit 

mahdollistaa yhteyden suosituimpien valvontalaitteiden ja konevalvontajärjestelmämerkkien kanssa, 

sellaisten kuin: 

 

• Leica 

• MOBA (Novatron) 

• Topcon 

• Trimble 

• Monet muut 



Infrakit käyttöopas – v1.09 

 8 

 

Koska Infrakit on riippumaton laitteisto, se voidaan liittää täydellisesti mihin tahansa hankkeessa 

käytettyihin konevalvontajärjestelmien jakelijoihin, ja sen vuoksi se tekee mahdolliseksi jopa 

monimerkkisen tuotekannan hallinnoimisen tarjoamalla urakoitsijoille joustavuutta merkkien hankkimiseen 

ja niiden sekoittamiseen silti taaten samalla jatkuvan tiedonkeruun. 

 

Infrakitiä on käytetty isoilla tie- ja raiderakennustyömailla vuodesta 2011 lähtien, ja se auttaa urakoitsijoita 

hallinnoimaan tietojaan tehokkaammin alemmin kustannuksin ja käytännöllisemmin. Infrakit-tiimi voi tuoda 

digitalisaation viimeisimmät edut firmallesi ja työmaallesi. 

 

Miten kirjaudun sisään? 

Jos käytät ensimmäistä kertaa ja olet pääkäyttäjä, ota yhteys myyntihenkilöstöön varmistaaksesi, että 

sinulla on käyttölupaoikeudet ja valtuutustiedot (käyttäjätunnus ja salasana). Jos olet muu käyttäjä, 

varmista, että olet saanut sähköpostin, jossa on valtuutustietosi (käyttäjätunnut ja salasana). Jos ei ole, 

ota yhteys pääkäyttäjääsi. 

 

1. Avaa verkkoselaimesi ja mene sivulle www.infrakit.com 

2. Napsauta “Kirjaudu sisään” -painiketta 

3. Täytä käyttäjänimesi ja salasanasi ja napsauta “kirjaudu sisään” 

https://www.infrakit.com/
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Pikanäppäimet 

Tässä on pikanäppäimiä, joita voi käyttää Infrakit OFFICE™:ssa: 

 

Kartat 

• Oikean hiirinäppäimen klikkaus: (sinisen) mallin päällä näyttää joitakin toimintoja 

• Ctrl+A: Zoomaa näkyvään 

• Nuolinäppäimet: mene seuraavaan/edelliseen kuvaan 

 

Tiedostot 

• Esc: sulkee tiedoston valintaikkunan 

• Nuolinäppäimet: navigoi tiedostojen välillä 

• Enter: avaa tiedosto valintaikkunan 
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Infrakit OFFICE™ 

 

Infrakit OFFICE™ on kokonaisvaltainen käyttöliittymä, joka tarjoaa toimintoja suunnitelmista malleihin, 

mahdollistaa sivun tietojen esikatselun (toteutumamittaustiedot, ladatut kuvat, asiakirjat) ja siihen liitettyjen 

laitteiden ja koneiden hallinnan. Infrakit OFFICE™ ei vaadi fyysistä ohjelmiston asennusta, vaan se 

yksinkertaisesti avautuu tietokoneesi verkkoselaimella. 

 

Karttasivu - Yleiskatsaus 

“Kartta”-sivu tarjoaa 2D-havainnollistamisen hankkeen kaikista saatavilla olevista tiedoista. 

 
 

Sivun oikeassa yläkulmassa on valikoita, joiden avulla voit tehdä seuraavia toimintoja: 

 

• "Hankkeet"-alasvetovalikosta voit valita aktiiviseksi haluamasi hankkeen jos olet jäsenenä usealla 

eri hankkeella.  

• "Kello"-ikonista avautuu näkymä missä voi tarkastella projektin ilmoituksia, mm. vastikään 

poistettuja ja lisättyjä tiedostoja sekä projektin sisäistä chat-keskustelua. Keskustelu näkyy kaikille 

kyseisen aktiivisen projektin henkilöille. 
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• "Ratas"-ikonista aukeaa Infrakit päävalikko jossa voit mm. vaihtaa aktiivisen projektisi asetuksia, 

omia käyttäjäasetuksiasi, tarkistella projektikutsujasi tai siirtyä pääkäyttäjän admin-sivuille, jos olet 

organisaatiosi Infrakit pääkäyttäjä. 

 

Kartan oikeassa yläkulmassa puolestaan on toimintapainikkeita, joiden avulla voit: 
 

• Nuoli näppäin: Poistaa jonkin mittaustyökalun käytöstä. Jos olet valinnut etäisyyden 

tai alueen mittaustyökalun, napsauta tätä painiketta pysäyttääksesi mittauksen ja 

tyhjentääksesi kartan mittaustyökalun grafiikoista. 

• Etäisyyden mittaustyökalu: napsauta ensimmäistä pistettä missä tahansa kohtaa 

kartalla aloittaaksesi mittauksen ja lisää niin monta pistettä kuin haluat kasvattaaksesi 

etäisyyttä. Otat mittaustyökalun pois käytöstä napsauttamalla nuolikuvaketta 

“tyhjennä kartta ja ota mittaustyökalu pois käytöstä”. 

• Alueen mittaustyökalu: napsauta ensimmäistä pistettä missä tahansa kohtaa kartalla 

aloittaaksesi mittauksen ja määritä vähintään kolme pistettä määrittääksesi mitattavan 

alueen. Otat mittaustyökalun pois käytöstä napsauttamalla nuolikuvaketta “tyhjennä 

kartta ja ota mittaustyökalu pois käytöstä”. 

• Piirtää poikkileikkauksen: piirtääksesi poikkileikkauksen napsauta sijaintia kartalla ja 

poikkileikkaus piirtyy automaattisesti uudessa ikkunassa. Huomaa, että poikkileikkaus 

määrittyy aina kohtisuoraan valittuun keskiviivaan nähden (kartan vasemmassa 

alakulmassa). Poikkileikkausikkunassa voit valita minkä tahansa tai kaikki mallit, 

jotka tulevat näkyviin napsauttamalla niitä listalla. 

• Piirtää vapaan poikkileikkauksen: sinulla on mahdollisuus valita poikkileikkaus, joka 

ei ole kohtisuorassa keskiviivaan nähden. Määrität vain kaksi pistettä vapaasti kartalla 

avataksesi poikkileikkauksen uudessa ikkunassa. Poikkileikkausikkunassa voit valita 

minkä tahansa tai kaikki mallit, jotka tulevat näkyviin napsauttamalla niitä listalla. 

• Piirtää pituusleikkauksen: leikkaus avautuu uudessa ikkunassa valitun keskiviivan 

koko pituudelta. 

• Sovittaa näkyvissä olevaa: kaikki käytettävissä olevat hankkeet tulevat näkyviin 

kartalla. 

• Kadut: antaa sinun valita mallien takana olevia erilaisia taustakarttoja katukartasta 

satelliittikuviin. 

• Muuta: sinulla on mahdollisuus ottaa tilannekuva kartasta sellaisena kuin se näkyy, 

tyhjentää tai jakaa kartta saadun linkin kautta tai kopioida se leikepöydälle. 

 

Oikeanpuoleisen vierityspalkin avulla voit tehdä zoomauksia kartalla. 
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Karttasivu - Koneet 

 

Pikavalikon “Koneet”-välilehdestä näet luettelon projektin koneista (Admin-sivulla lisätyt). Värikoodi 

ilmoittaa koneen tilan: 

 

Värikoodi ilmoittaa koneen tilan: 

 

• Vihreä: Käytössä aktiivisena oleva kone, jonka tietoyhteydet Infrakittiin toimivat. Kaikki Infrakitistä 

koneelle määrätyt mallitiedostot on synkronoitu. 

• Punainen: Kone ei ole kyennyt synkronoimaan Infrakitistä sille asetettuja mallitiedostoja. 

Synkronointi voi olla meneillään tai alkamassa tai tietoyhteydet voivat olla poikki.  

• Oranssi: Kone on aktivoituna projektille ja mallitiedostot on synkronoitu, mutta kone ei ole online-

tilassa. 

• Harmaa: Kone on asetettu tauolle tai ei ole aktivoitu juuri tälle projektille.  

 

Kun napsautat luettelossa olevaa konetta, keskität kartan tämän koneen ympärille. Kun napsautat konetta 

kartalla, avautuu sitä koskevia yksityiskohtaisia tietoja. Kartalla voit nähdä tietyn koneen kirjautumispisteet 

valitsemalla tämän koneen, napsauttamalla sitä kartalla, jolloin avautuvat sitä koskevat yksityiskohtaiset 

tiedot, ja valitsemalla sitten aikakehyksen (24h, 7 päivää, 30 päivää, kaikki). Saat lisää tietoa 

kirjautumispisteistä/toteumamittauspisteistä erityisessä “Toteumamittaus”-kappaleessa. 
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Karttasivu - Mallit 

 

Pikavalikon “Mallit”-välilehti näyttää luettelon tässä hankkeessa käytettävissä olevista 

malleista (jotka on aiemmin lisätty Mallit-sivulle). On suositeltavaa käyttää kansiorakennetta 

eri mallien sijoittamiseen, jolloin pääsy on helpompaa. 

 

Voit joko valita mallit yksi kerrallaan, jolloin saat paremman näkyvyyden, tai käyttää 

juurikansion valintaruutua, jolloin kaikki käytettävissä olevat mallit näkyvät samanaikaisesti. 

 

Kansion sisällä voit napsauttaa tiettyä mallia, jolloin keskität kartan tähän tiettyyn malliin. 
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Karttasivu - Kartat 

 

 

Pikavalikon “Kartta”-välilehden avulla voit valita tietyt taustakartat (jotka on aiemmin ladattu 

“Tiedostot”-sivulle). Se käyttää samaa kansiorakennetta, joka nähdään “Tiedostot”-sivulla ja 

jota käytetään mallien näyttämiseen pikavalikon “Mallit”-välilehdessä. 

 

HUOM: heti kun taustakartta on valittu, sinun tarvitsee vahvistaa valintasi napsuttamalla “Käytä”, ja näin 

saat sen näkyviin Kartat-sivulla 
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Karttasivu - Dokumentit 

 

 

Pikavalikon “Asiakirja”-välilehden avulla voidaan valita ja katsoa karttakohtaisia asiakirjoja, 

jotka on tallennettu missä tahansa hankkeen vaiheessa (ja jotka on ladattu aiemmin 

“Tiedostot”-sivulle). Se käyttää samaa kansiorakennetta, joka näkyy “Tiedostot”-sivulla ja 

jota käytetään mallien näyttämiseen pikavalikon “Mallit”-välilehdessä. 

 

Käytettävissä olevien asiakirjojen määrän voit nähdä pikaisesti tarkistamalla asiakirjan 

vieressä olevan numeron (esimerkiksi: (1) viittaa yhteen tässä kansiossa käytettävissä olevaan 

asiakirjaan). 

 

Napsauttamalla luettelossa olevaa asiakirjaa saat asiakirjan näkyviin ja sen sijainnin kartalla. Se 

avaa myös joitakin asiakirjan nimen alla olevia ominaisuuksia, joiden avulla voit: 

 

• Ladata asiakirjan välineeseen: lataa asiakirjan koneelle ja avaa asiakirjan uudessa ikkunassa 

• Muokata: voit muuttaa asiakirjan nimen, lisätä kuvauksen, määrittää kansiolle uuden 

sijainnin asiakirjan tallentamiseksi, muuttaa sijaintia (joko tarkoilla koordinaateilla tai 

napsauttamalla uutta sijaintia kartalla) tai poistaa sen. 
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Karttasivu - Toteumamittaus 

 

Pikavalikon “Toteumamittaus”-välilehti näyttää käytettävissä olevat toteumamittauspisteet, jotka valvoja- 

tai urakoitsijakoneet ovat tallentaneet (koneohjausjärjestelmillä,) ja sen avulla ne tulevat näkyviin kartalle. 

 

Toteumamittauspisteitä verrataan aina malleihin, ja sen vuoksi voit valita sen viitemallin, jossa 

toteumapisteesi sijaitsevat, ja näin saat ne näkyviin kartalle. Jos haluat katsoa nopeasti, mihin malliin 

toteumamittauspisteitä verrataan, katso kunkin kansion vieressä olevaa numeroa (esimerkiksi (589) 

tarkoittaa 589 käytettävissä olevaa toteumamittauspistettä kansioon sijoitetussa mallissa). Voit nähdä 

kaikki merkityt toteumamittauspisteet tai rajata aikakehyksen päivään, viikkoon tai kuukauteen. 

 

Toteumamittauspisteissä käytetään seuraavaa värikoodia: 

• Musta: poikkeamarajojen sisällä mitattu piste, jota valtuutettu henkilö ei ole vielä tarkistanut tai 

hyväksynyt 

• Sininen: liian matalaksi mitattu piste (poikkeamarajojen ulkopuolella), jota valtuutettu henkilö ei ole 

vielä tarkistanut tai hyväksynyt 

• Punainen: liian korkeaksi mitattu piste (poikkeama rajojen ulkopuolella), jota valtuutettu henkilö ei 

ole vielä tarkistanut tai hyväksynyt 

• Oranssi: piste, jonka valtuutettu henkilö on mitannut ja tarkistanut, mutta jota ei ole hyväksytty 

• Vihreä: piste, jonka valtuutettu henkilö on mitannut, tarkistanut ja hyväksynyt 
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Napsauttamalla toteumamittauspistettä kartalla saat näkyviin lisää tietoa tästä pisteestä. Voit muokata 

tietoa, joka koskee juuri tätä pistettä (hyväksymisen vaihe, kansio, malli, linjaus tai ajoneuvo) tai poistaa 

pisteen, mikäli tarpeen. 

 

VINKKI: voit nopeuttaa tarkistusta tai hyväksyntäkäsittelyä valitsemalla useita pisteitä kerralla 

napsauttamalla “Bulkkimuokkaus” ja sen jälkeen valitset useita pisteitä (“Napsauta valitaksesi”) tai siirryt 

alueelle, johon on kerätty kaikki pisteet (“Aluevalinta”). 

  



Infrakit käyttöopas – v1.09 

 18 

Karttasivu - Kuvat 

 

Pikavalikon “Kuvat”-välilehti näyttää käytettävissä olevat kuvat, jotka on tallennettu hankkeen aikana (ja 

jotka on ladattu laitteeseen aiemmin “Kuvat”-sivulla) ja josta näet ne sijoitettuna kartalle. Voit tallentaa 

kuvat mihin tahansa hankkeen kansioon (sellaiseen tallennettuun kansioon, joka on määritetty “Tiedostot”-

sivulla). 

 

Jos haluat nopeasti katsoa käytettävissä olevia kuvia, katso kunkin kansion vieressä olevaa numeroa 

(esimerkiksi (17) tarkoittaa, että tähän kansioon on sijoitettu 17 käytettävissä olevaa kuvaa). Voit nähdä 

kaikki tallennetut kuvat tai rajata aikakehyksen päivään, viikkoon tai kuukauteen. 

 

Infrakit näyttää vain .jpg kuvia kartalla. 

 

Napsauttamalla yhtä pistettä kartalla voit esikatsella kuvaa ja kuvan tietoja. Sen jälkeen on mahdollista 

saada se näkyviin kokoruutukuvana tai muokata kuvaa koskevaa tietoa (nimi, kuvaus, kansio, sijainti 

kartalla tarkoin koordinaatein tai valita se kartalla, otsikko), ladata se laitteelle tai poistaa piste, mikäli 

tarpeen. 

 

VINKKI: jos muokkaat heti enemmän kuin yhtä kuvaa, voit valita useampia kuvia napsauttamalla 

“Bulkkimuokkaus” ja sitten siirtyä alueelle, jonne on kerätty kaikki kuvat. 
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Tiedostot-sivu 

 

Tiedostot-sivu on ensisijainen paikka niiden asiakirjojesi hallinnointia varten, joita haluat käyttää tai jakaa 

Infrakitillä. Kun luot uuden hankkeen Infrakitiin, Tiedostot-sivu on tyhjä. Luo uusi kansiorakenne 

ryhtyäksesi lataamaan asiakirjoja. Kun luot kansiorakenteen Tiedostot-sivulle napsauta “luo tiedosto”  -

painiketta, luodaksesi uuden kansion: 

 

 

Kun ikkuna avautuu, lisää halutun kansion nimi ja napsauta “luo kansio” 
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Valittu kansio tulee näkyviin vasemmalla olevaan valikkoon 

 

Kun haluat luoda alikansion, napsauta vain pääkansiota ja seuraa kansion luomisohjeita uudelleen. 

 

Heti kun kansio on luotu, voit ladata tiedostot toiseen laitteeseen napsauttamalla latauspainiketta: 

 

• Kun napsautat latauspainiketta, uusi ikkuna tulee näkyviin 

• Voit joko pudottaa tiedostot ikkunassa tai napsauttaa sinistä banneria ja valita ne manuaalisesti 

paikallisiin käyttölaitteisiisi: 



Infrakit käyttöopas – v1.09 

 21 

 

 

Viimeistele toimenpide napsauttamalla lataus toiseen laitteeseen. 

 

Tältä “Tiedostot”-sivulta voit myös valita tiedoston milloin tahansa napsauttamalla sitä kansion luettelossa 

ja valitsemalla “lataa omalle laitteelle”. 
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Tiedostomuodot 

Infrakit käyttää avoimia tiedostomuotoja. Jos tarvitset uuden tiedostomuodon tuettavaksi, ota 

yhteys meihin (info@infrakit.com), anna tiedostoerittelyt ja kerro miten sitä käytetään. Voimme  

todennäköisesti luoda tuen kaikille tärkeille tiedostotyypeillesi. 

 

• Kolmioverkko – Tiedosto on DXF- tai LandXML-kolmioverkkopinta. Ensimmäinen tiedostosta 

löytyvä pinta piirtyy kartalle. 

• IFC rakenteille (teräs, betoni...) 

• Putkilinjat (LandXML) 

• Linjamalli – Tiedosto on LandXML/Inframodel -linjamalli. Tiedoston pitäisi sisältää yksi linjauksilla 

määritetty pinta. 

• Kartta – DXF-karttatiedosto voi sisältää viivoja, pisteitä, tekstejä ja muita muotoja 

• Linjaus – Tiedosto on Landxml-linjaus. Käytetään ensimmäistä linjausta, joka löytyy tiedostosta. 

Poikkileikkausten piirtämiseksi käyttäjällä täytyy olla aktiivinen linjaus. 

• Asiakirja – .pdf, .xls tai Word dokumentti .doc, joka on mahdollista asettaa näkymään kartalla 

• Muu – Tiedostoa ei tarkisteta, eikä se piirry kartalle. Se voidaan kuitenkin siirtää valittuun 

konevalvontajärjestelmään, jonka käyttäjä on tarkentanut. 
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Koneet-sivu 

Koneet”-sivu antaa yleiskatsauksen hankkeeseen ilmoitetuista eri koneista, mutta se antaa myös pääsyn 

suureen määrään niitä koskevia tietoja ja aineistoja. 

 

HUOM: näet vain ne koneet, jotka pääkäyttäjä on määrännyt hankkeeseen. Lisätäksesi koneita 

hankkeeseen pääkäyttäjän pitää luoda kone ja määrätä se hankkeeseen. 

 

Kun pääset “Koneet”-sivulle, näet pikaisesti: 

• Luettelon kaikista hankkeeseen ilmoitetuista koneista 

• Verkossa olevien koneiden määrän 

• Hankkeessa olevien koneiden kokonaistehokkuuden 

• Koneiden kirjaamien työtuntien kokonaismäärän. 

 

Mutta myös jokaista konetta koskien: 

• Lisätietoja jokaisesta koneesta (tyyppi, asemointi, viimeiset yhteystiedot, tehokkuus, aika- ja 

kuljettajayhteys / lisätiedot) 

• Painikkeen, jolla konetta voi “muokata” (pääsy vain pääkäyttäjillä) 

• Mahdollisuuden ladata paikallisesti toteumamittauspisteet CSV-, GT- tai XML-muodossa 

tietokoneeseesi millä tahansa aikajänteellä. 

 

On myös sellaisia lisänä olevia välilehtiä kuin: 

• Tehokkuus: kunkin koneen tehokkuuskaavion havainnollistamiseen verrattuna muihin 

• Käyttötilasto: katsaus kuhunkin koneeseen viikoittain, niiden päivittäiseen toimintaan sisältäen 

sellaiset tiedot kuin tarkka aika, aloitus-/lopetusasema sekä käytetty malli 

• Hallinnointioikeudet: määritetään, mitkä mallit ovat käytettävissä kustakin koneesta 

• Tarkkuus: yksityiskohtaiset tiedot tämän koneen kuormittamasta toteumamittauspisteestä ja sen 

tarkkuudesta verrattuna viitemalleihin. 
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Kuvat-sivu 

Kuvat-sivu on tärkein paikka kaikkien sellaisten (valo)kuvien hallinnointia varten, joita haluat käyttää tai 

jakaa Infrakitillä. 

 

Kun saavut “Kuvat”-sivulle, tunnistat “Tiedostot”-sivulla määrittämäsi kansiorakenteen. Näin tehdään, jotta 

taattaisiin eri sivujen välinen yhdenmukaisuus ja jotta voisit järjestellä ja löytää osatekijäsi nopeasti. 

 

 

Näet joitakin toimintapainikkeita, jotka on sijoitettu “Kuvat”-sivulle, kuten esimerkiksi: 

• Valitse kuvat: voit siirtää valittuja kuvia tiettyyn kansioon (napsauttamalla sitten “Siirrä valitut kuvat 

kansioon”) 

• Lisää kuvia: käyttäen näkyviin saamaasi ikkunaa voit selata lähilevyilläsi tai vetää ja pudottaa 

kuvia, valita kohdekansion ja lisätä huomautuksia. 

• Lisää pakattuja tiedostoja: jos sinulla on useita kuvia pakatuissa tiedostoissa, voit valita sellaisen 

kiintolevyltäsi ja purkaa sen valittuun kohdekansioon sekä lisätä huomautuksia. 

• Lataa kuva laitteellesi: kaikki kuvat kaikista kansioistasi latautuvat automaattisesti pakatun 

tiedoston muodossa lähilevyllesi. 

• Lataa laitteellesi kaikki kansiorakenteessa oleva: kaikki kuvat kaikista kansioistasi latautuvat 

automaattisesti pakatun tiedoston muodossa lähilevyllesi niin, että Infrakitin alkuperäinen 

kansiorakenne kuitenkin säilyy. 
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Toteumamittaus-sivu 

“Toteumamittaus”-sivun avulla voit hallinnoida kaikkia hankkeen toteumamittauspisteitä, olivatpa ne 

automaattisesti ajoneuvoista ladattuja tai manuaalisesti lisättyjä. 

 

Tunnistat vasemmalla puolella saman kansiorakenteen kuin se, joka määriteltiin aiemmin “Tiedostot”-

sivulla ja jota käytettiin muillakin sivuilla. 

 

 

Mikäli sinulla on useita toteumamittauspisteitä havainnollistettavana, voit lisätä suodattimen 

lyhentääksesi hakua ja keskittyäksesi tiettyihin toteumamittauspisteisiin. 

 

Kun sinulla on listatut toteumamittauspisteet, voit: 

 

• Katsoa niitä suoraan kartalla (napsauttamalla sinisen kuvakkeen paikkaa) ja sen avulla saat 

sijainnin ikkunassa. 

• Katsoa pistehistoriaa ja tietoja 

• Havainnollistaa taulukossa kaikki muut pisteiden ominaisuudet 

• Voit myös tuottaa PDF-raportin pisteistä ja niiden ominaisuuksista napsauttamalla oikeassa 

yläkulmassa olevaa sinistä kuvaketta. 
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Trucks-sivu 

“Trucks”-sivua käytetään havainnollistamaan ja seuraamaan massojen siirtymiä 

kuljetusneuvojen/ajoneuvojen kautta. 

 

Kuljetusneuvon/ajoneuvon seurantaa vaatii ainoastaan, että älypuhelin tai tabletti ovat mukana 

ajoneuvossa ja siihen on asennettu ja konfiguroitu TRUCK™ App. 

 

 
 

Aivan kuten Karttasivulla vasemmassa laidassa on pikavalikko seuraaviin näkymiin: 

 

1. Seuranta 

Näkymässä on lista projektiin rekisteröidyistä ajoneuvoista. Jos sinulla on suuri määrä ajoneuvoja 

suodattaa listaa ”Etsi kone”-hakukentän avulla. 

 

Kuvaaja-painikkeella (hakukentän vieressä) pääset näkemään kuvaajan kaikista rekisteröidyistä 

ajoneuvoista etäisyyden, ajan ja massan. 
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Klikkaamalla “Kaikki koneet”-painiketta saat näkyviin tarkan listan kaikkien ajoneuvojen matkoista. 

Listassa voit: 

 

• suodattaa listaa mm. ”Kaikki”, ”Tämä viikko”, ”Edellinen viikko”, ”Tänään". Pudotusvalikossa on 

lisää vaihtoehtoja. 

• suodattaa listaa hakusanalla tai tietyllä päivämäärävälillä 

• manuaalisesti lisätä uuden matkan ”Lisää matka”-painikkeella jos haluat lisätä ajoneuvon, jossa ei 

ole Truck App käytössä 

• ladata matkoista listan (csv-tiedostomuodossa, avaa Microsoft Excelissä) 
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Ajoneuvolistasta pääset tarkastelemaan tarkempia tietoja jokaisesta ajoneuvosta kuten visualisaation 

matkoista viimeisen 12 tunnin aikana (12h painike), graafinen kuvaaja ajoneuvon tiedoista (kuvaaja-

painike) ja tarkan listan kaikista matkoista tietoineen (3 palkkia -painike) 

 

2. Alueet 

Alueraja mahdollistaa tietyn määritellyn alueen kartalla, joka vastaa lastaus- ja purkualueita. Näin voidaan 

esimerkiksi määritellä alueet eri materiaaleille ja tehtäville. Aluerajan avulla voi myös ”automatisoida” 

lastaus/purku -tehtävät TRUCK™ appissa. 

 

Kuinka luoda lastaus/purku alueraja: 

• Paina sinistä ”Lisää”-painiketta 

• Määrittele alueen nimi (esimerkki: tietyt materiaalit, alueen maantieteellinen nimi, tehtävän nimi) 

• Määrittele alueen lastattavat/purettavat materiaalit 

• Valitse alueen tyyppi (lastaus/purku/lastaus sekä purku) 

• Piirrä alueen ääriviivat suoraan kartalle 

• Voit myös liittyä uuden alueen tiettyyn ajoneuvoon 

• Tallenna uusi alue painamalla ”Lisää”-painiketta 

• Luomisen jälkeen aluetta voi muokata tai sen voi poistaa milloin vain projektista 

3. Materiaalit 
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Tässä näkymässä voit lisätä uusia materiaalityyppejä, joita voit käyttää lastaus/purku-alueille. Määrittele 

materiaalille nimi ja paina ”Lisää”-painiketta.  Materiaaleja voi muokata ja poistaa milloin vain projektissa. 

 

4. Tehtävät 

Tässä näkymässä voit luoda ajoneuvoille tehtäviä. Anna tehtävälle nimi ja lisää se painamalla ”Lisää”-

painiketta. Tehtäviä voi muokata ja poistaa milloin vain projektissa. 
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Havainnollistamissivu 

“Havainnollistamissivun” avulla voit havainnollistaa 3D:nä hankkeesi ja mallisi. 

 

Kun saavut “Havainnollistamissivulle”, ota huomioon, että kaikki oletusarvoisina olevat mallit ovat 

valitsematta, ja sen tähden näet vain hankkeen sijainnin ja taustakartat (voit vaihtaa taustakarttaa 

valitsemalla oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta sen kartan, jota haluat käyttää). 

 

 

Samasta oikeasta yläkulmasta voit myös: 

 

• Päästä poikkileikkaukseen ja käyttämään työkalua, jolla luot sellaisen 

• Muuttaa korkeuspoikkeamaa saadaksesi lähempänä karttaa olevan valitun mallin, koska kartan 

havainnollistaminen on aina 0 m merenpinnasta, mutta mallisi saattaisi olla eri korkeudella 

korkeusjärjestelmän ja tarkan korkeuden mukaan. 

 

Havainnollistat mallin menemällä vasemmassa yläkulmassa olevaan painikkeeseen, jolloin: 

 

• Voit avata kansiorakenteen 

• Voit paikantaa ja valita mallin tai mallit, jotka haluat havainnollistaa 
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Kun haluat “navigoida” 3D-kuvassa, huomaa, että: 

 

• voit zoomata käyttämällä hiiresi zoomaustyökalua 

• kun napsautat vasemmalla puoliskolla ja vedät, niin siirryt x/y-suuntaan 3D-mallisi 

ympärillä 

• siirryt ylös ja alas (z-akselilla) käyttämällä hiirtäsi ja painamalla näppäimistösi 

vaihtonäppäintä 

• kun napsautat oikealla puoliskolla ja vedät, niin pyörähdät napsautetun pisteen ympäri 
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Esimerkkejä 3D-visualisoinneista: 
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Infrakit FIELD™ Web App puhelimille ja tableteille  

 

On myös mahdollista käyttää Infrakitiä ilman erikseen ladattavia sovelluksia avaamalla verkkoselaimellasi 

osoite m.infrakit.com ja kirjautumalla sisään käyttäen normaalia Infrakit-tiliäsi. 

 

Jos sinulla on vaikeuksia nykyisen sijainnin saamisessa, yritä päivittää selaimella oleva sivu. Voit nähdä 

asemanumerosi suhteessa aktiiviseen linjaukseen ja hankkeen taustakarttaan. Infrakit Field näyttää 

verkkoselaimella käyttäjän sijainnin kartalla ja laskee hänen paalupaikkansa suhteessa linjaukseen. 

Pääasiallinen taustakartta näkyy yhdessä Infrakitiin kytketyn linjauksen ja koneiston kanssa. 
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Infrakit ADMIN 

Infrakit ADMINin kautta pääkäyttäjä voi hallinnoida käyttäjiä ja projekteja Infrakitissä. 

 

Hankkeen luonti 

Pääkäyttäjä voi luoda uusia hankkeita Pääkäyttäjä-sivulla.

 

 

 

Näin luot uuden hankkeen: 

 

• Napsauta “Uusi hanke” kohdassa “Hanke-välilehti”, joka avaa rajapinnan “Uusi hanke”. 

• Määritä hankkeelle uusi nimi. 

• Infrakit näyttää kaikki suunnitelmat ja toteumamittaukset työmaan koordinaattijärjestelmässä. Siksi 

koordinaattijärjestelmä on määritettävä kuhunkin hankkeeseen. Jos sinulla on vaikeuksia 

paikallisen koordinaattijärjestelmäsi löytämisessä, ota yhteys osoitteeseen info@infrakit.com. 

• Tallenna lopuksi hanke, tallentamisen jälkeen voit kutsua kävijöitä hankkeeseen tai liittää 

siihen koneenohjauspalveluja. 
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Kun uusi hanke on nimetty ja luotu, saat lisää hanketietoja suunnittelijalta Infrakit-sivuilla tai 

mittapäälliköltä rakennustyömaalla. 

 

Jos hankkeena on tie- tai raiderakennustyömaa ja sinulla on päälinjaus, on suositeltavaa määrittää 

se Hanke-sivulla. Tämä auttaa kertomaan käyttäjän sijainnit työmaalla. Infrakit Tabletti ja Mobiili laskevat 

käyttäjän sijainnin paalu-/ketjutuspaikkana ja sivuetäisyyden valitusta linjauksesta tai päälinjauksesta 

käyttämällä käytössä olevan laitteen sisäänrakennettua GPS-paikannusjärjestelmää. 

 

On myös suositeltavaa määrittää taustakartta. Hyvä taustakartta tarjoaa jokaiselle hankkeessa mukana 

olevalle tarpeeksi tietoa, joka koskee rakennustyömaan muodon ja rajojen ymmärtämistä ja 

hahmottamista sekä sitä, miten ja missä sellaiset osatekijät kuin tiet, rajat jne. sijaitsevat suhteessa 

toisiinsa. 

 

Rajat voidaan sisällyttää hankkeeseen erillisenä mallitiedostona, ja ne näkyvät kohtisuorina viivoina 

poikkileikkausnäkymässä. Voidaan sisällyttää myös kaksi yleistä pintamallia, joita käytetään tavallisesti 

peruskivi- ja pintamallissa. Nämä näkyvät myös silloin, kun poikkileikkaukset piirretään käyttäjän 

valitsemista sijainneista käsin. 
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Tietoa Infrakit-käyttöluvista ja käyttäjänoikeuksista 

Infrakit-käyttäjän roolit ja niissä näkyvät välilehdet. 

 

 

Koneet-välilehti on moduuli, joka on tarkoitettu työkoneen seuraamiseen. Se vaatii Infrakit App -Android -

sovelluksen koneeseen tai kytketyn konevalvontajärjestelmän. Infrakit App -sovellus on saatavana Google 

Play -myymälässä. 

 

Trucks-välilehti on kuljetusneuvojen seuraamiseen tarkoitettu moduuli. Se vaatii Android-laitteen ja 

Infrakit Truck -Android -sovelluksen, joka on toiminnassa kuljetusneuvoissa. Infrakit Truck -sovellus on 

ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupasta. 

 

Näiden lisäksi Infrakit “Massat ja Aikataulu” -moduulia voi ostaa hankekohtaisena lisäpalveluna. Tässä 

tapauksessa kaikilla käyttäjillä, joilla on pääsy hankkeeseen, on pääsy Massat ja Aikatalut -lisälehteen. 
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Infrakit LINK™ 

Jos käytetään koneohjausjärjestelmiä, Infrakit LINK™ kytkeytyy suoraan maamittauslaitteeseen ja jopa 

monen tuotemerkin konekantaan. Se voi päivittää 3D-työtiedostot, ladata käyttöhistoriatiedot ja 

linjaukset, sekä seurata kunkin kytketyn järjestelmän kalibrointitietoja. Käyttämällä ammatillista 

koneohjausta tilaaja voi hyväksyä alennetun laadunvalvonnan seuraamisen, joka korvataan 

koneohjausjärjestelmien mittaamilla pisteillä (toteumatiedot). Infrakit näyttää myös koneen 

hyödyntämisen, joka korreloi suoraan työmaan tehokkuuden kanssa. 
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MOBA/Novatron Xsite PRO:n liittäminen Infrakitiin 

Novatron Xsite PRO -koneohjausjärjestelmä voidaan kytkeä Infrakitiin Novatron Infrakit Clientin kanssa. 

 

Novatron Infrakit Clientin asennus 

On suositeltavaa asentaa Infrakit Client internetistä, koska silloin saat asennettua aina viimeisimmän 

saatavissa olevan version. 

1. Avaa PC-tausta painamalla molempia näytön kirkkauden säätöpainikkeita samanaikaisesti. 

2. Valitse “verkkolinkit”. 
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3. Valitse “Lataa laitteeseen Infrakit-asentaja” ja odota kärsivällisesti, kunnes lataus on päättynyt. 

Latausaika riippuu yhteysnopeudesta, joten se voi kestää muutamia minuutteja. 
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4. Kun lataus on päättynyt, avautuu ponnahdusikkuna. Paina “aja” siinä ikkunassa. 

 

5. Jos haluat nähdä toteumamittaustiedot hankkeen muista koneista, valitse “Salli 

 työryhmän toteumamittaustietojen etälataus”. Paina “seuraava”. 

6. Paina “asenna” ja odota hetki, kunnes asennus on valmis. 

7. Paina “viimeistele”. Jätä rasti kohtaan “Käynnistä Infrakit Client asennuksen jälkeen”, niin 

että Infrakit Client käynnistyy asentajan sulkemisen jälkeen. 

8. Infrakit Client käynnistyy ja käyttöpaneeli-ikkuna tulee näkyviin. Voit tarkistaa, että 

”konetunnus” on haettu oikein DBSN-laitteena tältä käyttöpaneelilta. 

9. Pienennä Infrakit Clientin käyttöpaneeli-ikkuna painamalla painiketta, joka on 

käyttöpaneeli-ikkunan oikeassa yläkulmassa.  
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LandNova-asetukset 

1. Avaa “Asennusasetukset” “Asetukset”-valikosta. 
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2. Mene “tietoloki”-välilehteen painamalla näytön yläosassa olevaa painiketta. 

3. Varmista, että valittu tiedostomuoto on CSV. Muita asetuksia ei tarvitse muuttaa. 

 

 

Koneen luominen Infrakitissä ja kytkeminen hankkeeseen 

1. Pääkäyttäjä voi luoda uuden koneen “ajoneuvot”-välilehdestä painamalla “uusi ajoneuvo” 

-painiketta. 

2. Täytä konetiedot. 

3. Täytä koneen DBSN-numero “konetunnus”-kenttään. 
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4. Valitse “Novatron” koneohjaukseksi. 

5. Valitse koneeseen kytkettävät hankkeet. 

6. Tallenna kone. 

7. Mene takaisin muokkaamaan konetietoja. 

8. Valitse aktiivinen hanke. 

9. Tallenna kone uudelleen. 
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10. Mene takaisin Infrakit-päänäyttöön pääkäyttäjän puolelta. 

11. Mene “ajoneuvot”-välilehteen. 

 

 

12. Valitse kone ja anna koneoikeudet hankkeessa oleville tiedostoille “hallinnoi oikeuksia” 

-välilehdeltä. Muista painaa “tallenna”. 

 

13. Kaikki tiedostot, joihin koneella on oikeudet, on ladattava koneeseen viiden minuutin sisällä, ja koneen 

vieressä olevan valon on muututtava vihreäksi. 
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Novatron Infrakit Clientin käyttö 

Infrakit Client päivittää viimeisimmät tiedostot Infrakitistä koneeseen ja lähettää koneelle tallennetut 

toteumatiedot Infrakitiin automaattisesti joka viides minuutti. 

 

Kun hanketiedostot on lisätty, päivitetty tai poistettu, Xsite Pro -näytölle tulee ilmoitus, joka 

ehdottaa hankkeen uudelleenlatausta. Hankepäivitykset voi hakea myös jälkeenpäin valitsemalla 

hankevalikosta “hankkeen muutoslokin”. 

 

Infrakit Client poistaa päähankekansiosta tiedostot ja kansiot, joita ei ole lisätty Infrakitiin. Älä tallenna tai 

lisää mitään päähankekansion tiedostoja manuaalisesti, tee se ainoastaan Infrakitin välityksellä! 

 

Koordinointi- ja korkeusjärjestelmät 

Infrakit Client pakottaa kaikki mahdolliset koordinointi- ja korkeusjärjestelmät, jotka löytyvät käytettävistä 

hanketiedostoista. Koordinointi- ja korkeusjärjestelmät on sijoitettava päähankekansioon. 

 

Koordinointijärjestelmätiedostojen tiedostopääte on .prm ja korkeusjärjestelmätiedostojen laajennus on 

.geoid. 

 

Voit myös valita, mitä koordinointi- ja korkeusjärjestelmää haluat käyttää Xsite PRO -ohjelmistossa. 

 

Koodiluettelo 

Infrakit Client pakottaa hankkeessa käytettävän koodiluettelon, mikäli sellainen löytyy päähankekansiosta. 

Koodiluettelon tiedostopääte on .nfcl. 

 

Kansiorakenne 

On välttämätöntä ylläpitää järkevää kansiorakennetta suuremmilla hankkeilla. Xsite PRO tukee 

päähankekansion alikansioita. Tarpeettomat kansiot voidaan poistaa, ja uusia kansioita voidaan lisätä, 

milloin tarpeen. 
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Leica ConX- ja VisualMachine-koneohjausjärjestelmiin yhdistäminen 

Leica Geosystems -koneohjausjärjestelmät (iCON 3D ja VisualMachine) voidaan liittää 
Infrakitiin tämän kautta: Leica ConX service.

 

Infrakit- ja ConX-asetukset 

Sinulla on oltava käytössä oleva Infrakit-hanke, joka voi olla tyhjä ja sisältää jo suunnitelmatiedostot ja 

muuta koneistoa. 

 

Tuore ConX-hanke, joka on luotu työkoneiden kanssa, voidaan kytkeä liitettynä siihen. 

 

Kytke Infrakit-hanke ConX-hankkeeseen Infrakitin pääkäyttäjässä (muokkaa hanketta). 

 

HUOM: Jos et näe “kytke”-linkkiä “muokkaa hanketta”-sivulla, liittymistä ei ole vielä sallittu järjestöllesi. 

Ota yhteys Infrakit-tukeen. 

 

iCON 3D- ja VisualMachine-koneiden pitää näkyä Infrakit-hankkeessa ajoneuvoina. Kun olet kytkenyt 

hankkeesi, hallinnoit suunnitelmatiedostojasi Infrakitissä. Tuetut suunnitelmatiedostomuodot ovat: DXF, 

LandXML. 

 

Sitten voit asettaa mallioikeudet näihin koneisiin Infrakitissä, jolloin ne synkronoituvat koneeseen. Kun 

synkronointi on tehty, tiedostojen pitää näkyä ConX-hankkeessasi koneille annettuine tehtävineen, jotka 

valittu Infrakitissä. Tiedostojen pitää näkyä sitten koneiden 
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KONEELLE-kansioissa ConX:ssä. Sen jälkeen ne on synkronoitava koneeseen (koneisiin) sieltä käsin. 

Ajajan on tavallisimmin aloitettava tiedoston synkronointi työkoneella. 

 

iCON 3D -koneessa vaadittu asetus 

Kun synkronoit koneen Infrakitiin tallentamat pisteet, seuraava asetus on otettava käyttöön. 

 

a) Pistekirjaus tulee tehdä “manuaalisen automaattikirjauksen” kautta (.CSV-tiedostot, kirjausasetukset, 

sivu 2) 

 

Päänäyttö (digi) 

 

Työkalut > varastoi vaihtoehtopisteet, sivu 2/2 Automaattiset kirjausvaihtoehdot 

 

CSV-kirjauksen asetukset: 

• Mittaustapa: manuaalinen 

• Pistetiedosto: [rakennekerroksen nimi].csv 

• Pisteen etuliite: pistekoodi 

• Mittauspisteet: VIITE 
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Paina “käsisymboli” “digi”-näytöllä tallentaaksesi pisteet (alla olevassa kuvassa näytön alempi työkalurivi). 

 

 

b) CSV-tiedostot on sisällytettävä etätiedostosynkronointiin: päänäyttö > asetukset > muu > palvelut > 

etäsynkronointipainike > lataa loppuliitteet: lisää .CSV valintaan. 
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Kun nämä asetukset on otettu käyttöön, mitatut pisteet lähetetään ConX:lle, kun kone on synkronoidaan. 

Infrakit etsii pisteitä joka viides minuutti COnX:ltä, ja ne sovitetaan kansioihin ja tiedostoihin pintanimen ja 

pistekoodin mukaan (csv-etuliite). Infrakit etsii sopivan pintanimen LandXML- ja DXF-tiedostojen sisältä, ja 

jos sopiva pinta löytyy, niin piste liitetään pintaan ja lasketaan dZ-arvo. 
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Trimblen Connected Communityn liittäminen Infrakitiin 
Jotta näkisit yksityiskohtaisesti, miten TTC-tiedostopäätteesi kytketään Infrakitiin, sinun kannattaa katsoa 

alla olevia opastusvideoitamme, jotka on jaettu eri ryhmiin: 

 

Kartta- ja mallitiedostonimien sovitus 

Ennakkoehtona on varmistaa, että taustakartoilla ja kolmioverkoilla on samat nimet, kuten voit nähdä alla: 

https://youtu.be/MtR7gyS2NgE. 

 

Infrakitin ja TCC:n linkitys 

Vaihe tehdään ”hanke”-välilehdellä siten, että hankkeen ominaisuudet muutetaan pääkäyttäjän oikeuksia 

käyttäen. 

 

• Valitse hankkeesi hankeluettelosta käyttämällä hakukenttää 

• Napsauta kuvaketta muokataksesi hanketta 

• Etsi käyttäjäluettelon alta Trimbleen kytketty yhteisö ja napsauta “muokkaa 

kytkentää” 

• Täytä TCC-sisäänkirjaus ja salasana 

• Napsauta “kytke” halutulle työmaalle kytkeytyäksesi tähän hankkeeseen. 

 

Katso yksityiskohtaiset vaiheet tältä videolta: https://youtu.be/JYUJGWXcaHw. 

 

Trimble-ajoneuvojen lisääminen Infrakitiin 

Heti kun TCC:si on kytketty Infrakitiin, voit nähdä “ajoneuvot”-välilehdellä (pääkäyttäjän tilassa) ajoneuvot 

ja muokata niitä. 

 

• Etsi ajoneuvo luettelosta käyttämällä hakukenttää 

• Napsauta ajoneuvon vieressä olevaa muokkauskuvaketta 

• Muokkaa ajoneuvokenttää tarpeen vaatiessa, varmista että koneohjaus on asetettu 

Trimbleen 

• Etsi hankeluettelosta haluamasi hanke, napsauta hankkeen nimen edessä olevaa ruutua 

• Valitse lopuksi hanke “aktiivinen hanke” -kentältä 

• Napsauta “tallenna” 

 

Yksityiskohtaiset vaiheet voit katsoa videolta: https://youtu.be/iYIZMXDE-OU. 

Synkronoitujen tiedostojen valinta ja hallinnointi Infrakitillä Trimbleä varten 

https://youtu.be/MtR7gyS2NgE.
https://youtu.be/JYUJGWXcaHw
https://youtu.be/iYIZMXDE-OU
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Heti kun Infrakit ja TCC on linkitetty, voit hallinnoida tiedostoja Infrakitillä ja valita ne, jotka lähetetään 

kuhunkin ajoneuvoon: 

 

• Mene takaisin hankkeeseen Infrakitillä (ei tarvitse olla pääkäyttäjän näytössä) 

• Napsauta “ajoneuvot”-välilehteä 

• Heti kun sinulla on ajoneuvoluettelo vasemmalla, etsi “hallinnoi oikeuksia” -välilehti 

• Valitse ensin ajoneuvo vasemmalla olevasta luettelosta, napsauta sitten tiedostoa, 

jonka haluat synkronoida tämän ajoneuvon kanssa. 

• Paina “tallenna” 

 

Yksityiskohtaiset vaiheet voit katsoa videolta: https://youtu.be/saByt0BAXdk 

 

Kaikki Infrakitiin ja TCC:hen linkitetyt videot voit löytää sivulta:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtfNj2o6-2DZTl_q-1MpVqeEyavNSSSoE 

  

https://youtu.be/saByt0BAXdk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtfNj2o6-2DZTl_q-1MpVqeEyavNSSSoE
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Sandvik SanRemo ja Infrakit yhdistäminen 

Jotta yhdistäminen porakoneisiin toimisi kunnolla tulee käyttää SanRemoa mallien siirtämiseen. 

 

Yhdistä käyttäjätilisi 

Jotta voit tehdä yhdistämisen tarvitset olemassaolevan projektin Infrakitissä, joka voi olla tyhjä tai siinä voi 

olla jo ajoneuvoja ja SanRemo käyttäjätili. Yhdistä Infrakit projekti ja SanRemo käyttäjätili Infrakit 

Adminissa organisaation muokkausnäkymässä. 

 

 

Paina “Yhdistä uusi”-painiketta kohdassa “Sandvik SanRemo”, jonka jälkeen kirjaudut sisään SanRemon 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sisäänkirjautumisen jälkeen Infrakit aloittaa ensimmäisen 

synkronoinnin ja kaikki koneet ja toteumat SanRemosta näkyvät Infrakitissä.  

 

Infrakit lukee toteumatiedot SanRemon laaturaporteista. Jokaisella raportilla tulee olla poraussunnitelma. 

Ajoneuvon sijanti on viimeinen mittauspiste. 

 

HUOM: Jos poraussuunnitelmaa ei ole voit luoda uuden tyhjän poraussuunnitelman.  
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Topcon Sitelinkin liittäminen Infrakitiin 
Ota integraatio käyttöön näiden vaiheiden avulla. 

Sitelink 

• Yleistä: Sitelink3D sallii 4 aktiivista projektia, joten on tärkeä suunnitella niiden hyödyntäminen 

yhdessä Infrakitin kanssa. 

• Mallitiedostot: Mikä tahansa Topcon MC / MG lukee alkuperäisiä Topcon-tiedostomuotoja (TP3, 

RD3, TN3, PT3, LN3). Ohjelmistoversiosta 12.3.XX lähtien X-53:ssa ja X-6:ssa myös landXML-

tiedostot, joissa on pintamalleja (ilman murtoviivoja) ja tielinjoja tuetaan suoraan. Myös 

Stringlinelayers ja CrosSections voidaan rakentaa teille järjestelmässä. Infrakit suosittelee 

LandXML-työnkulkua koneille aina kun mahdollista. 

• Toteuma: Sitelink3D: n enterprise versiota tarvitaan toteumapisteiden tuomiseksi Infrakitiin. 

Pistekoodimääritelmää ei kuitenkaan tueta Sitelink3D:ssä 

Infrakit 

Huom! Infrakit ei käytä Topconin alkuperäistä tiedostomuotoa. 

 

• Napsauta pääkäyttäjänä asetukset-painiketta ja valitse sitten Pääkäyttäjä 

 

• Siirry projektiin ja muokkaa projektia napsauttamalla Muokkaa (kynä-kuvake) 

  

• Vieritä alas kohtaan ”Projektin integraatiot” ja klikkaa ”Yhdistä uusi” Topcon Sitelink3D -kohdassa. 

• Sisäänkirjaudu Sitelink3D-käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

• Onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen koneet ilmestyvät pääkäyttäjäsivulle ja ne voidaan 

lisätä eri projekteihin. 
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Automaattinen tarkkuuden seurannan tietojen tallennus 

 

Työmaalla oleva kone voi mitata tunnetun pisteen ja sen ero tunnettuun koordinaatistoon lasketaan 

automaattisesti. Tämän avulla voi nähdä poikkeamat ja hyväksyä tai hylätä niitä. MIttaushistoriatiedot 

tallennetaan automaattisesti. 

 

Kuinka se toimii? 

1. Lataa LandXML-tiedosto tunnetun pisteen kera projektille.  

2. Määritä pistekoodi, jota koneen kuljettaja tulee käyttämään. 

3. Koneet-sivulla näet reaaliajassa, kun kuljettaja ottaa mittapisteitä joita voit hyväksyä / jakaa 

uudelleen. 

Tarkemmat ohjeet 

• Tiedostot-sivulla lataa LandXML-tiedosto tunnetun pisteen kera projektille.Tunnettu piste voi olla 

maalattu maahan, asfaltille tai metallipultille. 

• Mene projektin asetuksiin ja määrittelet seuraavat kohdassa ”Koneen tarkkuuden kalibrointi”: 

1. Valitse ”Aktivoi tälle projektille” 

2. Määrittele pistekoodi, jota Infrakit käyttää yhdistämään mittaukset tunnettujen pisteiden 

tiedostossa. 

3. Määrrttele tunnettujen pisteiden tiedosto. 

4. Määrittele tolarenassirajat ja etsintäsäde: 

- Toleranssirajat määrittelevtä projektin tarkkuuden. 

- Etsintäsäde määrittää kuinka monen metrin säteellä infrakit etsii tunnettuja pisteitä. 

Suositus on viisi metriä. 

5. Skrollaa alalaitaan ja paina “Päivitä”-painiketta 

 

Käyttö 

1. Mene Koneet-sivulle ja valitse “Tarkkuus”. 

2. Numerot mustien ympyröiden sisällä kertovat montako kalibrointimittausta on tehty. 

3. Klikkaa koneen riviä. 

4. Tarkista ”Ehdotutet pisteet” 

5. Valitse haluatko hyväksyä pisteen ja tallentaa sen tiedot. 
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Dropbox:in liittäminen Infrakittiin 

Dropbox-tilin liittämiseen tarvitset infrakitissä pääkäyttäjän roolioikeudet.  Lisäksi organisaatiollasi tulee 

Infrakitissä olla Dropbox-ominaisuus aktivoituna. (Jos "Dropbox connection"-valintaa ei ole 

pääkäyttäjänäkymässä näkyvillä projektillesi, ota yhteys Infrakittin yhteyshenkilöösi saadaksesi 

ominaisuuden käyttöösi.) 

 

Synkronoimalla Dropbox-kansiosi Infrakitin kanssa voit automaattisesti siirtää kaikki tiedostosi: mallit, 

dokumentit, taustakartat jne. Dropbox-kansiostasi suoraan valitsemasi Infrakit-projektin valittuun 

hakemistoon. 

 

VINKKI: Jos pääasiallisessa Dropbox-hakemistossasi on runsaasti eri dokumentteja ja kansioita, voit 

luoda erillisen yksittäisen kansion ja asettaa ainoastaan tämän kansion sisällön synkronoitumaan 

Infrakittiin. 

 

Vaihe 1 – Hae Dropbox access token 

Kirjaudu sisään Dropbox-tilillesi menemällä sivulle https://www.dropbox.com/developers/apps ja valitse 

“Create app”. Tämän jälkeen pääset uudelle sivulle missä voit asettaa applikaation asetuksia.  Kohdassa 

“1. Choose an API” valitse “Dropbox Api”. Valittuasi "Dropbox api" vaihtoehdon valitse "Full Dropbox". 

(App folder asetusta ei toistaiseksi voi vielä käyttää). Anna uudelle applikaatiollesi vielä nimi. Valinta 

näyttää tällaiselta: 
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Kun applikaatio on luotu, siirryt automaattisesti "settings" sivulle. Settings sivulla, kohdassa OAuth2 paina 

nappia: “Generate access token”. Kopioi talteen luotu access token avain. Tätä tarvitaan seuraavassa 

vaiheessa. 

 

Step 2 – Yhdistä Infrakit projektisi Dropbox-tiliisi 

Yhdistääksesi dropboxin Infrakitprojektiin, mene infrakit pääkäyttäjäsivulle ja editoi projektia mille haluat 

liittää Dropbox tilin. Projektin editointisivulla "Dropbox connection"-kohdan alla, paina “Yhdistä uusi”. 

 

Jos "Dropbox connection"-valintaa ei ole näkyvillä projektillesi, tämä ominaisuus ei ole aktivoitu 

organisaatiollesi. -> Ota yhteys Infrakittin yhteyshenkilöösi saadaksesi ominaisuuden käyttöösi. 

"Uusi yhteys" lomakkeessa on kaksi kenttää: 

 

1. Client identification – Käytä tässä Dropbox tilisi sähköpostiosoitetta 

2. Access token – token mikä luotiin vaiheesta 1 

 

Täytä kentät ja paina "Login". Jos kirjautuminen onnistui, voit liittää dropbox kansiosi 

Infrakittiin.Valitsemasi kansion sisältö siirtyy dropboxista Infrakittiin. 

 

 

 

 

HUOM: Muista että tiedostot synkronoidaan aina 5 minuutin välein, joten tiedostojen ilmestyminen 

infrakittiin voi kestää tämän verran. Tiedostojen tuhoaminen infrakitistä ei tuhoa niitä dropboksista vaan 

tiedostot synkronoituvat uudestaan. Tuhotaksesi dropbox linkitettyjä tiedostoja, tuhoa ne ensin dropbox-

tililtäsi ja sitten Infrakitistä. 
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CHCNAV GNSS-vastaanottimen yhdistäminen Infrakit FIELD™ Android 

appiin 

 

Tee seuraavasti: 

 

1. Asenna SIM-kortti CHNAV-vastaanottimeen, jotta saat internet-yhteyden, joka mahdollistaa 

korjaussignaalin käytön. 

 

2. Ota yhteys CHCNAV-vastaanottimen WiFi-verkkoon Android-ohjaimen (tai PC:n) avulla. Jos 

ohjaimessasi tai mobiililaitteessasi on langaton internetyhteys, poista se käytöstä seuraavien asetusten 

ajaksi. Siirry vastaanottimen web-käyttöliittymään missä tahansa Internet-selaimessa selaamalla 

osoitteeseen 192.168.1.1. 

(Huomaa, että seuraavat vaiheet noudattavat web-käyttöliittymän yksinkertaistettua mobiiliversiota. Samat 

asetukset ovat saatavilla myös perinteisessä mobiiliversiossa ja myös PC-versiossa, vain valikkorakenne 

on erilainen.) 

 

3. Aseta NMEA-ulostulo CHCNAV-vastaanottimessa. 

- Avaa NMEA 0183 ulostuloasetukset ja valitse Bluetooth-välilehti. 

- Jos et näe NMEA-viestejä, jotka on jo asetettu NMEA 0183 alasvetovalikossa, määritä tarvittavat 

viestityypit, esimerkiksi GGA, GSA, GST, VTG 1 Hz: n taajuudella. 

 

4. Määritä Internet-yhteys, jonka avulla voit käyttää NTRIP-palvelua. 

- Avaa Muut asetukset / GPRS / Mobiiliverkon asetukset. 

- Varmista, että olet määrittänyt oikeat APN-parametrit (ne riippuvat matkapuhelinoperaattorista). 

- Tarkista: GPRS-mallin tila, automaattinen käynnistys, automaattinen kytkentä ja valintakytkentä. 

- Vahvista asetukset. 

- Tarkista, että valintatila on varma, että CHCNAV-vastaanotin on todella online-tilassa.   

 

5. Aseta NTRIP RTK -yhteys. 

- Siirry RTK-työtilaan ja paina Muuta työtilaa. 

- Valitse Auto Rover RTK -työtila ja Rover NTRIP / IPData-linkki. 

- Kirjoita sopiva NTRIP-palveluntarjoajan IP-portti ja -portti sekä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. (Ota 

yhteyttä paikalliseen NTRIP-palveluntarjoajaan, jos sinulla ei ole tunnusta.) 

- Hanki lähdetaulukko ja valitse oikea kiinnityspiste. Huomaa, että CHCNAV-vastaanottimet tukevat täyttä 

konstellaatiota, joten suositellaan käytettäväksi liitäntäpistettä useimpien satelliittijärjestelmien (GPS + 

GLONASS + GALIELO + BEIDOU) kanssa RTCM 3.x -muodossa. 

- Vahvista asetukset. 
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6. Sulje web-käyttöliittymä ja katkaise yhteys CHCNAV-vastaanottimen WiFi-verkkoon. Jos poistat 

mobiilin internetin ohjaimesta aiemmin, voit ottaa sen uudelleen käyttöön. 

 

7. On mahdollista, että CHCNAV-vastaanotin on käynnistettävä uudelleen ja odottaa jonkin aikaa, jotta 

kaikki asetukset tulevat voimaan. 

 

8. Parita CHCNAV-vastaanotin Android-ohjaimeen laitteen Bluetooth-hallintaohjelman avulla 

 

9. Avaa Infrakit Android app ja muodosta yhteys CHCNAV-vastaanottimeen 

- Valitse sijaintilähde oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta. 

- Valitse Bluetooth ja valitse pariksi Bluetooth-laitteiden luettelosta CHCNAV-vastaanotin. 

- Tämän jälkeen voit nähdä Infrakitin Mittaus-välilehdellä, jos CHCNAV-vastaanottimesta on saapunut 

sijainti ja muita tietoja. 

- Varmista, että asetat oikean mittakeppikorkeuden Infrakit appissa. Vastaanottimen vaihekeskipisteen 
korkeus lukee pohjassa, joka pitää muistaa lisätä sauvan korkeuteen. 
 

 

Huom: Jos CHCNAV-vastaanottimeen on kytketty muita laitteita Infrakit FIELD™ -appin käytön välillä, 

bluetooth-asetukset on tarkistettava uudelleen, jotta varmistetaan, että kaikki toimii, kun luetaan 

sijaintitietoja Infrakit appista.  
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Infrakit FIELD™ 

Infrakit FIELD™ app on saatavana Android-älypuhelimiin ja tabletteihin. Kun suunnittelijat vierailevat 

työmaalla, he voivat ottaa Infrakit FIELD™ appin sisältävän androidlaitteen mukaansa. Applikaatio näyttää 

karttapohjan päällä mm. hankkeen erilliset taustakartat, kolmioverkko- ja viivamallit, valitun mittalinjan, 

sekä käyttäjän sijainnin käyttämällä laitteen sisäänrakennettua GPS-paikannusjärjestelmää. Lisäksi app 

voidaan linkittää bluetooth yhteyttä käyttäen ulkoiseen GNSS vastaanottimeen mikä mahdollistaa 

tarkkojen mittapisteiden tallentamisen. Otetut mittapisteet lähetetään automaattisesti Infrakitin 

pilvipalveluun missä niitä voidaan tarkastella myös Infrakit OFFICE™ web-käyttöliittymän kautta. 

Aplikaatiolla voi myös piirtää poikkileikkauksia, tarkastella ja muokata mitattuja toteumapisteitä jne. Lisäksi 

Field-appin avulla on mahdollista ottaa valokuvia työmaa-alueelta joihin voidaan lisätä myös erillisiä 

kommentteja. Valokuvatkin latautuvat automaattisesti Infrakit-palvelimelle, missä kuvat kommentteineen 

näytetään karttapohjalla kuvien ottamista vastaavassa kohdassa kartalla. 

Infrakit FIELD™ Android App puhelimille ja tableteille 
Infrakit-tablettia käytetään suunnitelmien tuomiseen työmaalle. Suunnittelijat käyttävät Infrakit-tablettia 

nähdäkseen oman sijaintinsa työmaalla verrattuna tekemiinsä suunnitelmiin. He voivat myös laatia 

huomautuksia ja ottaa kuvia sekä lisätä tietoja automaattisesti Infrakit- koordinointimalliin. 

 

Rakennustyön aikana kaikki työmaan toimijat käyttävät Infrakit-tablettia nähdäkseen sijaintinsa suhteessa 

suunnitelmiin ja taustakarttaan sekä laskettuun ketjutuspaikkaansa. Tämä on hyvin tärkeää vaarnattomilla 

työmailla, joilla käytetään nykyaikaista koneohjausta ja automaattijärjestelmiä. Infrakit-tableteilla on suuri 

määrä muita ominaisuuksia. 

 

Infrakit-sovellus Android-laitteille voidaan ladata täältä available for download on Google Play. 

 

On kuitenkin mahdollista käyttää Infrakit Field -tablettia myös verkkoselaimella. 

 

Infrakit-sovellus voidaan kytkeä ulkoisella mittalaitteella: Mikä tahansa laite, joka tukee seuraavia 

sijaintimenetelmiä, on kelpaava: - NMEA-viesti bluetoothin tai wifin kautta – Ulkoinen vastaanotin korvaa 

laitesijainnin toimivan järjestelmän tasolla. 

 

Ulkoiset mittalaitteet, joiden kanssa olemme testanneet sovellusta, ovat seuraavat: 

• Leica GS14 

• Trimble R10 (ntrip, radio) 

• Javad Triumph-2 (ntrip) 

• CHC i80 (ntrip, radio) 

• Altus NR2 (ntrip, radio) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hohtolabs.kuuratablet&amp;hl=e


Infrakit käyttöopas – v1.09 

 60 

• SatLab SLC (ntrip) 

• Topcon GR3 and GR5 (radio) 

• Spectra Precision Mobile Mapper 300 GNSS 

• Hemisphere S321 GNSS 

 

(RTK-korjaussignaali suluissa) 
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Kuinka luoda PDF-raportteja 

PDF-raporttien luominen on Android-appissa mahdollista, jos organizaatiollasi on tämä toiminnallisuus 

käytössä. 

 

Appin pääruutu 

Aluksi paina ensimmäistä kuvaketta vasemmalta toimintopalkista. Tämän jälkeen näet ominaisuuksien 

asetussivun. 

 

Ominaisuuksien asetussivu 

Tämä sivu näkyy vain kerran ja se sisältää ohjeet kuinka PDF-raporttien muokkaus ja tallennus asetetaan. 

 

Sivulla on kolme pääasiaa: 

 

1. Anna luku/kirjoitusoikeudet Infrakit appille – tämä tarvitaan, jotta PDF-raportteja voidaan 

lukea/tallentaa puhelimen massamuistiin 

2. Asenna Xodo PDF Reader – tämä on kolmannen osapuolen applikaatio joka mahdollistaa 

täytettävien PDF-tiedostojen muokkauksen. Kaikki PDF_tiedoston muokkaukset tehdään tällä 

applikaatiolla. 

3. Anna Xodo PDF Readerille oikeudet ja varmista että se toimii. Avaa Xodo applikaatio ja sen pitäisi 

heti kysyä luku/kirjoitusoikeuksista. Kun olet antanut Xodo applikaatiolle oikeudet palaa takaisiin 

Infrakitiin ja ponnahdusikkuna tulee esille. Jatkamalla tästä siirry takaisin Xodo applikaatioon ja 

tällä kertaa näkyy Infrakit-kuva. Kun näet kuvan palaa takaisin Infrakitiin ja vahvista että olet 

nähnyt kuvan. 

 

Tämän jälkeen kaikki on asetettu ja Raportit-näkymä on toiminnassa. 

 

Raportit-näkymä 

Ensimmäisellä kerralla näet aloitusohjeet: 

 

1. Valitse pohja – alasvetovalikossa on lista kaikista olemassaolevista pohjista  

2. Valitse hakemisto – alasvetovalikosta voi valita mihin tallennat PDF-raportit 

3. Muokkaa – tällä painikkeella siirryt Xodo PDF Reader applikaatioon valitulla pohjalla. Voit muokata 

sitä Xodo applikaatiossa ja tallennuksen jälkeen siirrtyä takaisin Infrakitin. 

4. Näytä – tällä painikkeella siirryt valitun PDF-raportin esikatselutilaan. Siirryt toiseen applikaatioon 

katsomaan tiedostoa ja sieltä voi siirtyä takaisin Infrakitiin. 
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5. Tiedostonimi – Lisää tähän kenttään PDF-raportin nimi. Tiedosto saa vakioidun nimen, jos et lisää 

omaa tiedostonimeä. 

6. Kommentti – kenttä PDF-raportin kommentteja varten 

7. Lan/Lng – PDF-raportin sijainti kartalla (päänäkymässä on mahdollista käyttää “näytä raportit”-

toiminnallisuutta, jolloin tallennetut raportit näkyvät kartalla) 

8. Lisää – Tallenna ja siirrä PDF-raportti palvelimelle ja sen jälkeen palaat päänäkymään. 

 

Päänäkymä – näytä rapotit 

“Näytä raportit”-toiminnallisuus näyttää PDF-raportit kartalla kohdassa, jossa ne on luotu. PDF-raporttia 

voi esikatsella painamalla PDF-kuvaketta kartalla. 
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Trimble R10 ja Infrakit Field Android App:in yhdistäminen 
1. R10n sisään asennetaan SIM-kortti internetyhteyttä (korjaussignaalia) varten. 

  

2. Poista kaikkien R10:n kanssa mahdolisesti paritettujen bluetoothlaiteiden paritus niin että R10:n 

bluetoothportit ovat vapaina. 

  

3. Yhdistä tietokone R10:n Wifi-verkkoon. Mene selaimella laitteen käyttöliittymään osoite: 192.168.142.1 

  

4. Käyttöliittymästä konfiguroidaan laite lähettämään bluetooth1 porttiin NMEA viestejä. 

  

- Valitaan I/O configuration / Port configuration  

- Valitaan alasvetovalikosta bluetooth 1 ja sille asetus NMEA 

- Valitaan täppä: maintain configuration when connection is dropped 

- Valitaan voimaan halutut NMEA viestit:  

  GGA, GLL, GNS, GST, GSA  (1 Hz asetuksella) 

- Valitaan legacy NMEA 

- Tallennetaan -> OK 

  

(Samat asetukset voidaan halutessaan tehdä muillekin bluetooth porteille.) 

  

5. Valitaan internetyhteys käyttöön korjaussignaalia varten 

  

  - Valitaan GSM/GPRS modem -> Configuration.    

  - Valitaan: auto restart 

  - Valitaan: use as default route 

  - Yhdistetään -> Connect 

  

6. Valitaan haluttu NTRIP palvelu käyttöön:  

  - Valitaan  I/O configuration / Port configuration 

  - Valitaan esim. IBSS/NTRIP Client 1 

  - Asetetaan 'Enable' täppä päälle! 

  - Asetetaan halutut NTRIP asetukset paikalleen -> ntripcaster, user, password, mount point..   

  - Tallennetaan ->OK 

  

7. On mahdollista että R10 pitää uudelleenkäynnistää ja odottaa hetki että kaikki asetukset tulevat 

voimaan.  

  



Infrakit käyttöopas – v1.09 

 64 

8. Kun R10 on päällä, voidaan InfrakitApp yhdistää R10 kanssa parittamalla laitteet ensin bluetoothilla ja 

valitsemalla sitten InfrakitAppin valikosta sijainnin lähteeksi: 'Bluetooth'. Koska muita laitteita ei ole 

yhdistetty bluetoothilla R10 kanssa, yhdistyy infrakitApp porttiin 1 ja paikkatieto siirtyy Appille. 

  

HUOM: Jos R10:n kanssa asetusten tekemisten jälkeen yhdistetään Bluetoothilla jokin vieras laite, esim. 

Trimblen oma työmaatietokone, muuttaa tämä mahdollisesti R10:een juuri tehtyjä bluetooth asetuksia ja 

bluetooth1 porttiin ei välttämättä enää saadakaan haluttuja NMEA viestejä Infrakitaplikaatiota varten. 

Tämän vuoksi, kun ylläolevat asetukset on R10:een tehty, laitteeseen ei kannata välissä yhdistää 

bluetoothia käyttäen mitään muita laitteita kuin InfrakitAppin sisältävä Tabletti/Puhelin tai muuten on 

mahdollista että bluetoothasetukset pitää tehdä uudelleen. 
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Leica GS14:sta ja Infrakit FIELD™ Android App:in yhdistäminen 
1. Tarkista tukeeko GS14 NMEA:ta --> yhdistä GS14:sta tietokoneella, Leican ohjelmalla tai Leican 

tabletilla --> valitse käyttäjä --> info/Leica Viva --> GS sensor --> NMEA:out yes 

 

Jos NMEA:out no --> Tämä tarkoittaa, että sinun pitää päivittää kone tukemaan NMEA:outia. Ota yhteyttä 

Leicaan tätä varten. 

 

2. Laita GS14 lähettämään NMEA viestejä bluetoothin välityksellä yhdistettynä tietokoneeseen tai 

tablettiin. Valitse device --> connections --> other connections --> GS connection --> NMEA 1 ja valitse: 

 

• NMEA messages from GS antenna 

• Connect using: GS BT 

• Device: RS232 

• Messages:GGA,GSA,VTG 

 

3. Parita GS14 Android-laitteen kanssa Android-laitteen bluetooth-asetuksista --> parita PIN-koodilla 

(yleensä 1234 tai 0000) --> Varmista, että GS14 on ainoa tämän Android-laitteen kanssa paritettu laite. 

Poista muut bluetooth-yhteydet paritettujen listalta. 

 

4. Avaa Infrakit App --> menu --> valitse sijainnin lähde --> bluetooth. Tämän jälkeen näet sovelluksen 

alarivin mittaus-kohtaa painamalla, jos GS14:sta tulee sijaintitietoja. Kohdasta nähdään lisäksi mitä on 

satelliitit ja sijainnin tyyppi yms. 

 

GS14 saattaa tarvita konfigurointia, että saadaan oikea sijainti RTK-palvelusta. Infrakit App saa vain 

sijainnin bluetoothin kautta. GS14:sta asetuksita riippuu, että onko sijainti palvelun kautta oikea.  

 

Varmista, että asetat oikean mittatikun korkeuden Infrakit App:ssa tai Leican ohjelmassa. Esimerkiksi jos 

asetat mittatikun korkeudeksi 2 metriä Leican tabletilla, sen täytyy olla 0 metriä Infrakit App:ssa, ja toisin 

päin. Paras tapa on asettaa tikun korkeudeksi 0 metriä Leican ohjelmassa ja kontrolloida tikun korkeutta 

Infrakit App:ssa, jos vastaanottajaa käytetään usein Infrakit App:n kanssa. 
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Infrakit Trucks Tracking 

Käytä Infrakit TRUCK™ appia ja seuraa koneidesi liikkeitä ja aktiviteettejä Infrakit OFFICE™:ssa. 

 

Infrakit TRUCK™ app 

 

Tämä on yhteenveto Infrakit TRUCK™ appista. Android TRUCK™ app on osa laajempaa Infrakit-

järjestelmää ja sitä käytetään projektilogistiikan seurantaan ja hallintaan. Sovellus on ladattavissa Google 

Playsta. 

 

Tarkista mahdolliset päivitykset 

Aina kun käynnistät appin tarkistetaan automaattisesti, onko sovelluksen uudempi versio saatavilla 

Google Play -kaupassa. Siinä tapauksessa pakotamme käyttäjän päivittämään sovelluksen, koska uusi 

versio antaa paremman käyttäjäkokemuksen, uudet ominaisuudet ja parannuksia vanhaan versioon. Jos 

käyttäjä ei halua päivittää, hän voi asentaa päivityksen manuaalisesti sovellusasetuksissa myöhemmin. 

 

 

 

Sisäänkirjautuminen 
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Sinulla täytyy olla Infrakit-käyttäjätunnus, jotta voit käyttää TRUCK™ appia. Kun käytät TRUCK™ appia, 

on olemassa kahdenlaisia tilejä. Se, jossa käyttäjällä on tililläan liitetty ajoneuvo ja toinen, jossa käyttäjällä 

ei ole ajoneuvoa (voit luoda ajoneuvoja Infrakit OFFICE™-järjestelmässä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse projekti 
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Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, on valittava projekti, jotta voi jatkaa appin käyttöä. Kun projekti on 

valittu, käyttäjä voi käyttää sovelluksen päätoimintoja. Kaikki sovelluksessa on projektiin liittyvä ja siksi 

projekti on valittava. Käyttäjä voi helposti muuttaa projektia asetuksissa. 

 

 

 

Päätoiminnallisuus – Ajoneuvon seuranta 

Tällä hetkellä sovelluksessa on kaksi tilaa - manuaalinen ja automaattinen. Nämä tilat liittyvät siihen 

organisaatioon, johon käyttäjä kuuluu. Voit valita haluamasi tilan Infrakit OFFICE™-järjestelmässä. Valittu 

organisaatiotila on voimassa kaikille kyseisen organisaation käyttäjille. 

 

Manuaalinen tila - tämä tarkoittaa, että kuorma-auton kuljettajalla on täysi määräysvalta ajoista. Kuljettaja 

valitsee materiaalin, määrän, yksikön ja tehtävän, sekä myös aloittaa ja lopettaa ajot painamalla 

painiketta. 

 

Automaattinen tila (Advanced Trucks) - kuljettajalla ei ole määräysvaltaa ajoihin. Ajoneuvokantaa 

hallitseva taho on määrittänyt kaiken valmiiksi ja kuljettajan tarvitsee vain ajaa. 

 

 

Tila-asetus 



Infrakit käyttöopas – v1.09 

 69 

Tämä voidaan tehdä vain, jos käyttäjällä on Super Admin -rooli Infrakit-järjestelmässä. Kun olet 

kirjautunut sisään, käyttäjä valitsee "Admin" -vaihtoehdon oikeassa yläkulmassa.  

 

 

 

Siirry Infrakit adminissa kohtaan "Organisaatio" ja paina muokkauskuvaketta oikealla puolella. Paina 

muokkauskuvaketta sen organisaation rivillä, jolle haluat asettaa tilan. 

 

Valitse Advanced Trucks (BETA), jos haluat käyttää automaattista tilaa ja valitse Tallenna. Jos haluat 

käyttää manuaalista itilaa, jätä se valitsematta. 

 

 

Manuaalinen tila 
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Manuaalinen tila määritetään oletusarvoisesti appissa niin, että kaikki matkat liittyvät kuljettajaan. Aluksi 

kuljettajan on asetettava materiaali ja tilavuus ajolle ja tämän jälkeen sen voi suorittaa karttanäkymässä. 
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Automaattinen tila 

Luo kuormaus- ja purkualueita projektin sisällä "Kuorma-autot" -sivulla. Kun tämä tila on kytketty päälle, 

kuljettajan on vain kirjauduttava TRUCK ™ appiin. Ajot tallennetaan automaattisesti ajoneuvon 

ensimmäisen kuormauksen jälkeen ja sen jälkeen purkamisen jälkeen. Matkalla käytetty materiaali on 

materiaali, joka on kytketty purkualueeseen. Ajon volyymi ja tilavuusyksikkö otetaan ajoneuvosta. 

 

 

Tältä se näyttää appissa - kuljettajalla ei ole vaihtoehtoja, kaikki tapahtuu automaattisesti taustalla: 
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Historia 

Historia-välilehdellä voit tarkastella kaikkia ajoja valitsemillasi päivämäärillä. Tässä käyttäjä voi myös 

muokata ja poistaa olemassa olevia ajoja tai lisätä uusia ajoja manuaalisesti. 
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Asetukset 

In settings screen the user can see information about user and application, change current project or send 

feedback to Infrakit. If the user wants to switch to another account it's possible to logout from the app. 

Here the user can also see what is the current application version and he can check if there is an update 

on Google Play. 

Asetuksissa voi nähdä tietoja käyttäjästä ja appista, vaihtaa nykyistä projektia tai lähettää palautetta 

Infrakitille. Jos käyttäjä haluaa vaihtaa toiseen tiliin, on mahdollista kirjautua ulos appista. Asetuksissa 

käyttäjä voi myös nähdä, mikä on tämänhetkinen sovellusversio, ja hän voi tarkistaa, onko Google 

Playssa päivitystä tarjolla. 
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Infrakit määränseuranta ja aikataulu 

Käytä mallipohjaista rakentamista optimaalisesti laskeaksesi täyttö- ja leikkausmääriä. Pystyt seuraamaan 

niiden toteutumista reaaliaikaisesti. 

Määränseuranta Infrakit OFFICE™:ssa 
“Määränseuranta”-sivun avulla voit määrittää työtehtävät ajoneuvoille ja laskea tarkkaan 

maanrakennuksen määrät mallien ja nykyisen tilanteen välillä, jotta voisit seurata niiden valmistumista 

tietyssä ajassa. “Määränseuranta”-sivun käyttämistä varten sinun on varmistuttava siitä, että sinulla on 

kelvolliset mallit, jotka on jo tallennettu hankkeeseen, jotta voit laskea määrät. 

 

Uuden tehtävän luominen 
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Luot uuden tehtävän näin: 

• Napsauta “Uusi tehtävä”-painiketta 

• Ilmoita tehtävän nimi 

• Valitse laskelma, jos sellainen on, ja laskelman pohja (malli tai linjaus) 

• Luo aikataulu automaattisesti tai määritä aloitus-/lopetuspäivämäärä tai 

alkaminen/kesto suunnittelua varten. 

 

Heti kun tehtävä on luotu, se näkyy “Määränseuranta”-sivulla, ja voit määrittää sen ominaisuudet. 

 

Luodun tehtävän hallinointi 

Erilaisia tehtävän laskentatapoja: 

• Linjauksen mukaan (valitsemalla keskilinja) 

• Tiettyyn malliin kuuluvan linjauksen mukaan (valitse sitten viitekerros) 

• Tiettyyn malliin kuuluvan linjauksen mukaan (valitse sitten laskentakerros) 

• Vertailemalla kahta kerrosta (määritä sitten laskentakerros ja viitekerros) 

• Laskentamenetelmästä riippumatta se voidaan määrittää myös tiettyyn leikkaukseen 

(valitse aloitus/lopetusasema) ja hajottaa se hienompaan tietoon (määrittämällä 

aseman väli) 
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Heti kun tehtävä on määritetty ja laskettu, on tarpeen: 

 

• muuttaa sitä (tallentaa/poistaa/määrittää julkinen tai yksityinen status / lukita muokkausta varten) 

• seurata tehtävän valmistumista: kun leikkaus on saatu valmiiksi, merkitse rasti ruutuun 

“valmistunut leikkaus” tai “täydennä” se päivämäärällä, ja järjestelmä laskee automaattisesti 

tehtävän valmistumisen asteen. 

  



Infrakit käyttöopas – v1.09 

 77 

Aikataulu Infrakit OFFICE™:ssa 
“Aikataulu”-sivun avulla voit luoda ja havainnollistaa osiot hankkeesi havainnollistamiseksi parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

 

Aloita uuden osion luominen napsauttamalla “lisää osio” -painiketta: 

• Määritä nimi 

• Ilmoita haluttu aloitus-/lopetuspäivämäärä tai aloituspäivämäärä/kesto 

• Voit liittää osioon “tehtävän”, joka on määritetty aiemmin “Massat”-sivulla, jotta se kytkeytyy 

automaattisesti tehtävän valmistumiseen. 

• Määritä paikka, jossa haluat näyttää tämän osion 

• Määritä osion väri 

• Tallenna 
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Heti kun osio on luotu ja tehtävä kytketty, voit: 

• Havainnollistaa valmistumisen grafiikan välitavoitteisiin verrattuna napsauttamalla osioiden nimen 

vieressä olevaa grafiikkakuvaketta ja “muokkaa”-painiketta 

• Muokata osiota napsauttamalla “muokkaa”-painiketta (jolloin avautuu sama valikko kuin osion 

luomisen aikana muutettaessa päivämääriä, tehtäviä, värejä…) 

• Saada kaikki tiedot osiosta siirtämällä hiiren kursoria kaavakuvan yli 
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Infrakit-mallintarkastuspalvelun käyttöohje 

Kirjautuminen palveluun 

Palveluun kirjaudutaan selaimella osoitteessa infrakit.com. 

 

Uuden projektin luonti 

Mikäli olet pääkäyttäjä, voit luoda itse uuden projektin pääkäyttäjä-puolelta (oikean ylänurkan ratas avaa 

valikon). 

 

Jos et ole pääkäyttäjä, lähetä projektin perustiedot osoitteeseen support@infrakit.com (vasteaika 1 

arkipäivä). 

 

Tarvittavat projektin perustiedot: 

• Projektin virallinen nimi 

• Tilaajaorganisaatio (Liikennevirasto/Toimiala tai mikä ELY-keskus) 

• Tilaajan yhteyshenkilö 

• Projektin koordinaatisto (esim. ETRS-GK25) 

• Kaikkien sähköpostit kenelle oikeudet hankkeeseen halutaan 

 

Aineiston lisääminen 

Aineisto lisätään palveluun Tiedostot-välilehden kautta. Luo ensin pääkansio ja raahaa kansioon 

suunnitelmatiedostot yksittäin tai zip-pakettina. 

 

Raporttien lataaminen palvelusta 

 

Tiedoston nimen oikealla puolella on liikennevalo joka kertoo mallintarkastuksen statuksen. 

Tarkastusraportin saa ladattua itselle klikkaamalla liikennevaloa. 

 

Mallintarkastuksen liikennevalon värikoodit: 

• Vihreä: OK, malli läpäisi tarkastuksen 

• Keltainen: Malli ei läpäissyt tarkastusta, puutteita mallin tiedoissa 

• Punainen: Malli ei läpäissyt tarkastusta, vakavia puutteita tai virheitä jotka saattavat estää mallin 

käytön rakentamisvaiheessa 

• Harmaa: Tarkastus kesken  

http://infrakit.com/fi/
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Vasemmalta tiedostopuun päältä saa ladattua yhteenveto-excelin projektin kaikista malleista. 

 

 

Aineiston tarkastelu karttapohjalla 

Aineistoa voidaan tarkastella karttapohjalla Kartta-sivulla. Vasemmasta työkalupalkista valitaan "Mallit" 

(3D laatikko-ikoni) ja rastitaan halutut kansiot / tiedostot. Klikkaamalla tiedoston nimeä kartta keskitetään 

siihen. Klikkaamalla mallia kartalla oikealla hiirennapilla saadaan esille valikko josta saa näkyviin 

kolmioverkon. Poikkileikkauksen saa otettua valitsemalla yläreunan työkalurivistä painikkeen "vapaa 

poikkileikkaus" ja klikkaamalla poikkileikkausviiva kartalle. 
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Usein kysytyt kysymykset 

- Minulle ei näy liikennevaloja tiedostot-välilehdellä, miten saan mallintarkastuspalvelun 

käyttööni? 

Mikäli olet suunnittelija Liikenneviraston tai ELY-keskuksen hankkeessa, saat mallintarkastuspalvelun 

käyttöösi tilaajan puolesta. Muussa tapauksessa ota yhteyttä teemu.kivimaki@infrakit.com. 

  

-”Poikkileikkauksen piirto vaatii mittalinjan"? 

Poikkileikkaus voidaan piirtää joko mittalinjan suhteen (mittalinja valittuna, klikkaus oikealla hiirennapilla 

kartalle) tai "vapaa poikkileikkaus"-työkalulla.  
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