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1. Yleistä 

Tämä mallinnusohjeistus liitteineen on laadittu Archicad 18 versiolle. Mallinnusohjeistus sisäl-

tää suunnittelu- ja määrälaskentavaiheen ohjeistuksen. On kuitenkin syytä muistaa, että tieto-

mallin geometria ja tietosisältö vaihtelevat eri hankevaiheissa. Tämä mallinnusohje on laadittu 

yleisohjeeksi, eikä se ole siten sidottu mihinkään yksittäiseen hankevaiheeseen. Mallinnustark-

kuus on sovittava aina kohdekohtaisesti erikseen. Mallinnusohje on laadittu ainoastaan määrä- 

ja kustannuslaskennan näkökulmasta. 

Suunnitteluvaiheen ohjeistuksessa eritellään ARK-suunnittelun osalta tietomallipohjaisessa 

hankkeessa mallinnettavat rakennusosat, mallinnukseen käytettävät työkalut sekä muut erityi-

set huomiot, jotka mallia laadittaessa tulee ottaa huomioon. Mallista hyödynnettävät määrätie-

dot -sarake sisältää erityisesti sellaiset yksiköt, jotka palvelevat tuoterakennepohjaista määrä- 

ja kustannuslaskentaa (Tocoman Kustannustieto). 

Mallinnusohjeistus on laadittu IFC-tiedonsiirtoformaattia varten. Tietomalli on siitä huolimatta 

hyvä aina toimittaa myös alkuperäisessä tiedostomuodossaan.  

 

2. IFC-kääntäjät 

Liitetaulukoissa kuvatut määrätiedot saadaan IFC-tiedostosta, kun IFC-tiedostoa tallennetta-

essa käytetään käyttötarkoitukseen soveltuvaa IFC-kääntäjää. Tämän ohjeistuksen perustana 

on Tocoman BIM IFC-kääntäjä. Kääntäjän asetukset ovat muokattu ainoastaan määrä- ja kus-

tannuslaskennan näkökulmasta. Asetuksia muuttamalla tai ohjeista poikkeavaa mallinnustapaa 

käyttämällä ei välttämättä saada kaikkea laskennan kannalta oleellista määrätietoja IFC-tie-

dostosta.  

Voit tuoda Tocoman BIM IFC-kääntäjän Archicadiin seuraamalla seuraavia ohjeita: 

1. Lataa Tocoman BIM – IFC-kääntäjä omalla koneellesi ohjesivulta. 
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2. Etsi latauksista (downloads) ”Tiedonsiirto-TocomanBIM-AC.zip” -tiedosto ja pura se ha-

luamaasi tiedostopolkuun.  

 

3. Avaa Archicad ja siirry IFC-käännösasetuksiin valitsemalla ”arkisto”  ”liittäminen”  

”IFC 2x3”  ”IFC-käännösasetukset”. 
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4. Klikkaa ”selaa”-painiketta ja etsi IFC-kääntäjä tallentamastasi sijainnista.  

 

5. Valitse tiedosto ja klikkaa ”open”   
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6. Tocoman IFC-kääntäjä tulee nyt näkyviin kääntäjälistalle. Tallenna lopuksi asetukset ja 

IFC-kääntäjä on nyt käytettävissäsi.  

 

 

3. Mallinnusohjeita 

 Kaikki rakennusosat mallinnetaan lähtökohtaisesti kerroksittain, ellei muuta ole sovittu 

(esim. monikerrospilarit, usean kerroksen korkuiset ulkolasiseinät ym.). Kerroksia ovat 

vähintään: perustukset, peruskerrokset ja kattokerros (vesikatto). 

 Rakennus tulee aina sijoittaa lähelle koordinaatiston origoa. (huom! ei käyttöorigoa) 

 Jokaisella rakennusosalla tai objektilla tulee olla jokin tunniste. (tavallisesti rakenne-

tyyppi, littera, tai esimerkiksi tiloilla nimi) Ikkunoiden, ovien ja muiden objektien tun-

nistamiseen käytetään ID-kenttää (ikkuna- ja ovityypit). 

 Ovien (ja ikkunoiden) osalta muut tiedot, kuten dB ja EI -vaatimukset voidaan kirjoittaa 

joko objektien sisäisiin parametreihin, tai ID-kenttään. 

 Laajuus-, huoneisto- ja tilavyöhykkeiden mallintamisessa noudatetaan tämän ohjeen 

lisäksi RT:n ohjeita (RT 12-11055). 


