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ALUKSI

Fenestra julkaisi ensimmäisen GDL-kirjastonsa vuonna 2001. Tuolloin kirjaston kehitystyössä
keskityttiin ensisijaisesti ikkunan- ja parvekeoven tietosisältöön tietokoneavusteisessa
suunnittelussa ja sen tiedon välittämiseen tuotantoon. Kirjaston ominaisuuksista yritettiin saada
hyvään lopputulokseen ohjaavia rajaamatta kuitenkaan pois kirjaston käyttöä erikoistilanteissa.
Syksyllä 2004 julkistetussa Fenestra 2.1 GDL -objektikirjastossa pyrittiin edelleen parantamaan
käytettävyyttä suunnittelijan näkökulmasta. Aikaisemmin useana objektina mallinnetut
karmimuodot ja niiden tuoterakenteet yhdistettiin samaan objektiin, jossa valinta tehdään
parametrin arvoa vaihtamalla. Täten muutosten tekeminen jo suunnitelmaan sijoitettuihin
objekteihin helpottui. Kirjaston uudistamisen ajankohtaan osui myös voimakas muutos
tuotemallintamisessa koko rakentamisen alalla. Tietoisuus tuotemallintamisen mahdollisuuksista
oli kasvanut, ja samalla oli osattu asettaa myös uusia vaatimuksia ennakoiden tulevaisuuden
haasteita.
Keväällä 2006 julkistetussa Fenestra 2.5 –versiossa tarkennettiin tuotemallintamisessa tarvittavia
ominaisuuksia. Lisäksi kirjastoon liitettiin erillinen objekti esimerkiksi nurkkien mallintamiseksi
ikkunoiden kanssa yhdenmukaisella tavalla. Objekti ei kuitenkaan sisällä tekniseen toteutukseen
liittyviä tietoja.
Kirjastopäivityksen versiossa 2.6 on tehty lähinnä pieniä tarkennuksia tuotetietojen valintoihin.
Samalla on korjattu käyttäjäpalautteen ansiosta löydetty virhetilanne sekä muutettu
toiminnallisuutta uudempien ohjelmaversioiden edellyttämällä tavalla.
Kirjaston objektien kolmiulotteisen tarkkuuden mallintamisessa on yritetty ottaa huomioon sekä
suunnittelutyö että tarve havainnekuvien tuottamiseen malleista. Tuoteominaisuuksia on osin
sisällytetty objekteihin, mutta kirjasto on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Fenestran
tuotekuvausten sekä erillisten detaljipiirrosten kanssa, jotka ovat saatavissa esimerkiksi Fenestran
verkkosivulta. Ikkunan sovituksesta erityistilanteessa on aina mahdollista tehdä erillinen piirros,
johon mallissa olevasta Fenestra-ikkunasta viitataan.
Kirjastoa varten on oma verkkosivu osoitteessa http://www.fenestra.fi/gdl/. Palaute on ensiarvoisen
tärkeää kehitettäessä tuotekirjaston ominaisuuksia käyttäjien tarpeita palveleviksi.

Fenestra Oy

Ohjelmistovaatimukset
GDL-objektikirjasto on ominaisuuksiltaan ArchiCAD 10 yhteensopiva, mutta se toimii myös
uudemmalla ArchiCAD 11 -ohjelmaversiolla. Näitä vanhemmilla ohjelmaversioilla kirjasto ei toimi.
Tässä ohjeessa on kuvattu Fenestra GDL -objekteja ja niiden käyttöä ArchiCAD-ohjelmistossa.
Tarkemmat ohjeet ArchiCADin ominaisuuksista ja tehokkaasta käytöstä kannattaa lukea ohjelman
omista käsikirjoista.
Kirjastoa voi käyttää myös AutoCAD-ohjelmistoissa Object Adapter –laajennuksen avulla sekä
tallentaa useissa tiedostomuodoissa muita suunnitteluohjelmistoja varten erillisestä Object
Explorer –selausohjelmasta tai verkkosivulta. Ominaisuudet ovat sellaisenaan käytettävissä tietyin
esitystapaan ja luettelointiin liittyvin rajoituksin (lisätietoja http://www.graphisoft.com).

Rajoitukset ja oikeudet
Kirjasto toimitetaan sellaisena kuin se on, eikä sen tekijä ole vastuussa siinä mahdollisesti
esiintyvistä virheistä, toiminnallisista vioista tai sen käytöstä aiheutuneista suorista tai välillisistä
vahingoista. Käyttäjä käyttää kirjastoa omalla vastuullaan.
Kirjaston tekijänoikeudet kuuluvat Fenestra Oy:lle. Tässä ohjeessa muiden mahdollisesti
esiintyvien erisnimien oikeudet kuuluvat niiden alkuperäisille omistajille ilman eri mainintaa.
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ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO ARCHICADISSA

Kirjasto toimitetaan pakattuna tiedostona (.zip), joka tulee purkaa ennen käyttöönottoa. Pakattu
tiedosto sisältää kirjastopaketin(.lcf) sekä erillisen hakemiston, jossa on luetteloinnissa tarvittavia
tiedostoja. Tiedostot tallennetaan haluttuun paikkaan kiintolevyllä.
Kirjastopaketti sisältää mallinnuksessa käytettävät suunnitteluobjektit. Luetteloinnissa tarvittavat
tiedostot ovat tekstimuotoisia ja tallennettu erikseen Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmiä
varten, jotta esimerkiksi skandinaaviset kirjaimet näkyvät oikein. Kohdetiedot-hakemistossa oleviin
tiedostoihin määritellään luetteloinnissa esiintyvät hankekohtaiset tiedot.
Kirjastopaketti ja erillinen hakemisto otetaan käyttöön valitsemalla ne käytettyihin kirjastoihin
valikon komennolla Arkisto–Kirjastojen hallinta käyttäjän haluamalla tavalla joko yhdessä tai
erikseen riippuen kirjastojen käyttötavasta.

KIRJASTON RAKENNE JA PARAMETRIT

Objekti on tiekonesovelluksissa käytettävä elementti eli olio. Fenestran objektikirjasto on toteutettu
GDL-ohjelmointikielellä (Geometric Description Language), jolla on luotu esitystapa sekä
pohjapiirroksissa näkyvälle symbolille että kolmiulotteiselle kuvaukselle. Lisäksi oliolla on joukko
käyttäjän antamia määreitä, joita käytetään laskennassa ja ikkunakaavioiden tuottamisessa.

Kirjastossa on kaksi varsinaista suunnitteluobjektia: Fenestra-ikkuna ja Fenestra-parvekeovi, jotka
ovat rakenteeltaan samankaltaisia. Aukkotäyte on erillinen mallinnusobjekti, joka voidaan sijoittaa
seinään ikkunan tavoin tai hyödyntäen ArchiCADin nurkkaikkunalaajennusta, jolloin se sijoitetaan
nurkkaikkunatyökalulla. Fenestra-makrot -kansio sisältää objektien käyttämiä aliohjelmia, joiden
tulee sijaita samassa kirjastossa varsinaisten objektien kanssa.  Edellisten lisäksi on hakemisto
luetteloinnissa käytettäville luettelointimalleille ja hankekohtaisille tiedostoille.
Kaikkia parametreja ei ole tarkoituksenmukaista säätää mallissa, vaan objekti viittaa
kohdekohtaisesti määriteltyyn vakioon, joka on määritelty ikkunoiden yleisessä
ominaisuuskuvauksessa tai rakennusselosteessa. Tällöin mallissa voidaan keskittyä
eroavaisuuksien esittämiseen, ja tietojen päivittäminen on yksinkertaisempaa. Esimerkiksi ikkunan
ääneneristävyyttä ei tarvitse määritellä mallin jokaiseen ikkunaan, vaan se määräytyy rakenteen
mukaisesti. Mikäli ikkunalla on vakiorakenteesta poikkeava ominaisuus, se määritellään ikkunan
parametrilla. Luetteloissa poikkeavuus näkyy rivitietona. Parametrien arvot ‘vakio tai
ominaisuuksien mukaan’ tai ‘rakennusselosteen mukaan’ viittaavat muuhun kuvaukseen, eivätkä
siten näy mallista tehdyissä luetteloinneissa.
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FENESTRA-IKKUNA
Seuraavassa esitetyt parametrit ovat Fenestran-ikkunoita ja -parvekeovia varten ohjelmoituja.
Käyttöliittymässä on pyritty säilyttämään objektien totuttu käyttötapa ja mahdollisuus käyttää niitä
tarvittaessa yhdessä muiden kirjastojen kanssa. Ominaisuuksia säädetään käyttöliittymän
osioissa, joiden välillä liikutaan putkahdusvalikon avulla. Putkahdusvalikko on näkyvissä kaikissa
osioissa. Osa parametreista on edelleen näkyvissä myös lisäparametrilistassa, jotta niitä voidaan
hyödyntää ArchiCAD-laajennuksissa, kuten esimerkiksi ID-hallinnassa.

Rakenne

Parametri Kuvaus
Valikko Valikko osioiden välillä liikkumiseen.
Mitta Valitsee annettavan leveys- ja korkeusarvojen merkityksen.

Liittymismitalla voidaan tarkoittaa tässä myös aukkomittaa, joka
huomioidaan sauman vahvuudessa. Karmi mallinnetaan sekä
esitetään kaavioissa aina valmistusmitan (perusmitta) mukaisesti.
ArchiCADin omaa sovitusvaraa ei ole käytetty, joten sitä on
mahdollista hyödyntää esimerkiksi toimistokohtaisesti erilaisten
pielimuotojen esittämisessä.

Leveys ja korkeus Seinään tehtävän aukon leveys ja korkeus. Karmin minimi- ja
maksimimitat tarkistetaan tyyppikohtaisesti. Samoin puitteen mitat
tarkistetaan ja virheellisestä mitasta annetaan varoitus. Puitteen
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leveys ja korkeus lasketaan välikarmin sijainnista, joka ei ole sama
kuin puitteen mitta. Laskentaan vaikuttavat osavahvuudet on
määritelty tyyppien karmi- ja puitemakroissa.

Kaavio Lista mahdollisista karmimuodoista. Haluttu kaavio voidaan valita
joko listamuotoisesta putkahdusvalikosta tai esikatselukuvaketta
osoittamalla. Kuvassa esitetään myös puitenumerointi.

Ikkunatyyppi Ikkunatyyppi, jonka mukaan asetetaan muita ominaisuuksia.
Vaihtoehdot ovat Fenestra Primus MSE, Fenestra Primus -
palonsuojaikkuna, Fenestra Plano MSE, Fenestra Kiinteä Alu,
Fenestra Fenix.
Palonsuojaikkuna –valinnalla pakotetaan ikkunalle kaavio ja sivujen
maksimiarvot sekä rajoitetaan varustusta.

Karmisyvyys Karmisyvyys, joka tarkistetaan tyyppikohtaisesti minimi- ja
maksimiarvojen mukaan.

Puitteet Puitteen tyyppi. Kuvassa
MSE-tyypin ikkunan
vaihtoehdot: Ikkuna tai
tuuletusheloitus,
tuuletusluukku ja umpiosa.

Saranointi Määrittää aukon saranoinnin
puolen. Esitetään aina selosteissa ja haluttaessa symbolissa.
Huomaa, että sijoituksen suunta määrittää ikkunan asennon
seinässä (esimerkiksi tuuletusikkunan puolen), ja tällä arvolla
säädetään yksittäisen puitteen saranapuoli. Yksiaukkoisissa
saranointi aina sivukarmissa sijoitusasennon mukaan, eikä tämä
parametri ole käytössä.

Keskitä välikarmi Keskittää automaattisesti välikarmien paikat karmin sivupituuden
mukaan. Vapaalla valinnalla välikarmien sijainnit kirjoitetaan omiin
kenttiinsä (puitteen leveys /korkeus). Mitta on karmin reunasta
välikarmin keskelle.
Välikarmien paikkaa voi
muuttaa myös
raahaamalla
tartuntapistettä sekä
symbolissa että 3D-
näkymässä. Arvo
voidaan syöttää myös
numeerisesti
raahaamisen aikana
näkyvään
numerokenttään.
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Versio Tähän kenttään syötetään haluttu versiotunnus, mikä esitetään
luetteloissa.

Varoita mitoista Valinnalla voidaan estää varoitus, joka ilmoittaa mikäli ikkunan
karmi- tai puitekoko poikkeaa normaalista.

Ehdota saranointia Valinnalla pyritään estämään tahattomasti syntyneet esimerkiksi
ylileveät sivusaranoidut aukot muuttamalla ne automaattisesti ylä- tai
alasaranoinniksi tyypistä riippuen. Saranoinnin oikeellisuus tulee silti
aina tarkistaa.

Ristikot
Ristikko on mahdollista valita kullekin puitteelle erikseen. Puitemäärittelyjä on kaavion mukainen
määrä.

Parametri Kuvaus
Ristikointi Valitsee ristikon sijoituksen ikkunan pintaan tai karmipeltiin. Valinta

vaikuttaa osan vahvuuteen. Rajoituksia ikkunatyypin mukaan.
Tuoteluettelon rivitiedoissa esitetään tämä tieto, jos ikkunan jossakin
aukossa on valittuna ristikointi.

Materiaali Ristikoinnin materiaali havainnekuvissa. Valitsemalla arvoksi
Yleinen, materiaali on sama kuin karmialumiinissa.

Puitenumero ja -tyyppi Painikkeilla liikutaan puitteesta toiseen. Kunkin puitteen tyyppi
valittavana vaihtoehtoisesti myös täällä.

Ristikko Valitsee ristikkomuodon. Kuvassa tasan, ylä, ala, väli ja reunat kun
yksi pysty- ja vaakajakopuu.

Pysty- ja vaakajakoja Jakopuitteiden lukumäärä.
Siirtymä Siirtymän arvolla 0 keskitetään jakopuut, muuten arvo säätää

reunimmaisen jakopuun etäisyyden lasiaukon reunasta jakopuun
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keskelle. Muut jakopuut sijaitsevat tasajaoin jäljelle jäävään mittaan.
Jakopuiden sijainti on viitteellinen.

Vahvuus Näyttää ristikointitavan mukaisesti jakopuun vahvuuden tai sen
mahdolliset vaihtoehdot [toistaiseksi kaikki ovat samanvahvuisia].

Ominaisuudet
Valinnalla ’vakio tai ominaisuuksien mukaan’ viitataan kohdekohtaiseen vakion
tuoteselosteeseen.

Parametri Kuvaus
Vakio-ominaisuudet Tämän kohdan valinnalla muut valinnat eivät ole mahdollisia, vaan

viitataan suoraan tuoteselosteeseen. Tässä määritetään ainoastaan
kohdekohtaisesta vakiomäärityksestä poikkeavat tiedot.

Lämmöneristävyys, Ääneneristävyys, Valonläpäisevyys, Energialuokitus
Valitaan vakiomäärityksestä poikkeava tieto esitettäväksi
selosteessa. Jos ääneneristävyys on muuta kuin vakiorakenteen
mukainen, liitetään tunnukseen automaattisesti ‘dB’.

Paloluokitus Automaattinen palonsuojaikkunalle. Muilla ikkunatyypeillä ei ole
luokitusta. Paloluokitustieto esitetään automaattisesti litteran
tunnuksessa.

Muu ominaisuusvaatimus Vapaa tekstisyöttö muun vaatimuksen esittämiseksi selosteissa.
Käyttötarkoitus Valitaan vakiomäärityksestä erityinen ikkunan käyttötarkoitus:

saunanikkuna (s), savunpoistoikkuna (sp) tai väestönsuojaikkuna
(vss). Valinta lisää tiedon automaattisesti myös litteran tunnukseen.

Lasit
Vakio-kohdan valitseminen asettaa ryhmän kolme arvoa oletukseksi vakiorakenteen mukaiseksi.
Jos jokin vaade halutaan esittää, poistetaan vakion valinta ja osoitetaan putkahdusvalikosta
haluttu lasirakenne.
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Parametri Kuvaus
Vakiolasit Tämän kohdan valinnalla muut valinnat eivät ole mahdollisia, vaan

viitataan suoraan tuoteselosteeseen.
Ulkopuitteen lasi, Sisäpuitteen lasi, Kiinteän ja yksipuitteisen lasi

Valitaan vakiorakenteesta poikkeava lasitus. Tyyppi kirjoitetaan
kysymysmerkin tilalle.

Materiaali 3D:ssä 3D- havainnekuvissa käytettävä lasimateriaali.
Turvalasitustarve Mikäli ikkuna-aukon alareuna sijaitsee seinän alareunaan nähden

asennuslattia huomioon ottaen 700 mm:n alapuolella, näytetään
ikkunan alareunassa tästä huomautus. Perusoletuksena on, että
seinän alareuna sijaitsee valmiin lattiapinnan tasossa.
Mallinnustavasta riippuen oletettua lattiapintaa ei aina pystytä
näyttämään oikein. Varoituksen näkyminen valitaan päälle tai pois
tarpeen mukaan. Jos varoitus on pois päältä, ei varoitustekstiä
myöskään näytetä luetteloissa.

Pintakäsittelyt
Pintakäsittelyiden tekninen nimitys erotetaan  mallinnuksessa käytettävästä materiaalista.
Suunnittelijan tulee itse huolehtia visualisoinnin värimaailman vastaavuudesta niin halutessaan.
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Parametri Kuvaus
Alumiiniosat Tähän kirjoitetaan kohteen vakiosta poikkeava pintakäsittely ja sen

värikoodi.
Sävy karmipelti ja karmin sisäpinta

Nämä kaksi sävyä on mahdollista valita, kun alumiiniosien
käsittelyksi on valittu ’ulkopuite 2-värikäsittely’. Selosteessa esitetään
käsittely sekä kaikki kolme sävyä yhdistettynä yhdelle riville.

Materiaali 3D:ssä Vapaasti valittava materiaali havainnekuvia varten. Huomaa, että
materiaalien vaihtamisen vaikutus tulee voimaan vasta kun 3D-
osiossa on valittuna kohta ’Käytä objektin materiaaleja’.

Puuosat Tähän kirjoitetaan kohteen vakiosta poikkeava pintakäsittely ja sen
värikoodi.

Helat Kohteen vakiosta poikkeava tieto.

Varusteet

Parametri Kuvaus
Korvausilmaventtiili ja määräEi vaikutusta 3D-kuvaukseen. Haluttu tyypin nimi kirjoitetaan

kenttään kysymysmerkin kohdalle. Suunnittelijan tulee itse huolehtia
tyypinmukaisen venttiilin ja niiden määrän mahtumisesta ikkunan
leveyteen, koska kaikkia mahdollisia valintoja ei ole tässä haluttu
rajoittaa. Venttiilien valinta esitetään kaavioissa tasalevyisinä
suorakaiteina ikkunan yläkarmissa, tuoteluettelon rivitiedossa
venttiilintyyppi ja kpl sekä lisätään tunnukseen automaattisesti K-
kirjain ja lukumäärä, esimerkiksi ’F3K2’

Sälekaihdin Ei vaikutusta 3D-kuvaukseen. Esitetään tuoteluettelossa rivitietona.
Ei mahdollinen kaikilla aukkotyypeillä.

Tuuletusheloitus Valinnalla osoitetaan, sisältääkö tuuletusheloitettu puite
hyönteispuitteen vai ei. Ei vaikutusta 3D-kuvaukseen. Esitetään
tuoteluettelossa rivitietona.

Vesipelti Valinta vesipellin liittämiseksi ikkunaan. Erikseen valitaan materiaali
sekä kallistuksen arvo. Mittaluku voi olla pudotuksen korkeus tai
pellin kallistuskulma. Pellin ulkonema ja tippanokan korkeus on
muokattavissa erikseen Vesipelti-makrossa.
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Näytä reunat -valinnoilla säädetään vesipellin päädyn särmän
näkyminen. Ominaisuutta käytetään, kun kahden vierekkäisen
ikkunan vesipelti halutaan näyttämään yhtenäiseltä (ks. kannen
kuva). Vesipellin reuna on määritelty sisältäpäin ja se on asennosta
riippumaton eli vasemmanpuoleinen valinta säätää aina vasemman
reunan särmää. Nurkkaikkunana sijoitettua Aukkotäytettä kohdellaan
tässä yhtenäisenä rakenteena, vaikka siinä onkin kaksi erillistä
objektia.

Vuorilaudat Valinta vuorilautojen liittämiseksi ikkunaan. Erikseen valitaan
materiaali, lippalauta sekä kynä, jolla vuorilaudat esitetään
havainnekuvissa.

Erikoist ieto Tekstikenttä ikkunan erikoisominaisuuden erottamiseksi
luetteloinnissa. Tässä kentässä voidaan kuvata mitä tahansa
ikkunaan liittyvää erikoistietoa, jos se ei muilla parametreilla
yksiselitteisesti tule kuvatuksi. Esimerkiksi erikoispiirustuksen
numero.

Sijainti  Tekstikenttä ikkunan sijaintitiedon määrittämiseksi pakkauslistoja ja
selosteita varten. Kirjoitustapaa ei tässä ole tarkemmin määritetty,
vaan siinä voidaan käyttää hankekohtaista tapaa. Esimerkiksi ’A2’
tarkoittaen A-portaan toista kerrosta.

2D symboli

Parametri Kuvaus
Ei  symbol ia  >=1:XXX Mit takaava, jossa ja jota

suuremmissa ikkunasymbol i
esitetään tyhjänä aukkona. Tämän
j a  t a v a l l i s e n  s y m b o l i n
mittakaavojen välissä symboli
esitetään yhdellä viivalla.

Taval l inen symbol i  <1:XXX Mittakaava, jota pienemmillä
arvoi l la  symbol i  es i te tään
k a r m i m i t a t  t a v a l l i s e n a ,
yksinkertaistettuna symbolina.
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Tarkemmat ja samalla uusimmat vaaka- ja pystyleikkauspiirustukset
on ladattavissa Fenestran verkkosivulta.

Täyte Valinta täytteen esittämiseksi karmissa (edellytetään ArchiCAD 9:ssä
magneetilla tarttumiseksi). Jos täytetyypiksi valitaan muu kuin tyhjä,
voidaan säätää myös täytekynä ja taustakynä erikseen.

Näytä saranointi Valinta saranoinnin esittämiseksi symbolissa. Näkymistä ohjataan
automaattisesti myös mittakaavalla. Saranointi on näkyvissä tässä
määriteltyä pienemmissä mittakaavoissa.

Sauman esitys Valinta ‘venyttää’ sivukarmeja aukon reunaan saakka. Valoaukko
pysyy todellisella kohdalla. Todellinen sauma tulee näkyviin suurissa
mittakaavoissa asetusten mukaan.

Lasiviivoja Symbolissa esitettävien lasiviivojen määrä on valittavissa
todellisuudesta poikkeavaksi esitysteknisistä syistä.

Lasikynä Kynä, jolla lasiviivat symbolissa esitetään.

2D littera
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Parametri Kuvaus
Näytä 2D-tekstit Valitaan litteran näkyminen koko ajan, ei ollenkaan tai valikossa

Vaihtoehdot–Esitystavat/Näytä mitat asetetun valinnan mukaan.
Palauta sijainti Valinta palauttaa pohjassa siirrettyjen litteroiden sijainnin

alkuperäiseksi.
Kirjasin Tekstikenttä, johon kirjoitetaan käytettävä kirjasintyyppi.
Tekstin koko Tekstin koko millimetreinä.
Tekstin kynä Tekstin kynä.
Teksti 1-4 Valikosta valittu teksti, jolloin teksti on automaattisesti täydentyvä.

Vaihtoehtoisesti kenttään voi vapaasti kirjoittaa muun tekstin.
Esimerkiksi karmimitta muodostetaan leveyden ja korkeuden
mukaan ja esitetään millimetreinä. Uusia tekstejä tai niiden
esitystapoja voi muokata Litteratekstit-makrossa. Valmiina on
esimerkkinä oma mitoitustapa.
Jos lähemmän tekstikentän jättää tyhjäksi, niin kauempi tekstikenttä
siirtyy automaattisesti lähemmäs seinää. Kenttä esitetään kuitenkin
kauemman tekstin mittakaavasäädön mukaisesti.

Lähemmät tekstit näkyvät <=1: Mittakaava, jossa ja jota pienemmissä tekstit esitetään.
Kauemmat tekstit näkyvät <=1: Mittakaava, jossa ja jota pienemmissä tekstit esitetään.
Mitoita myös osat Valitsee mittalukuun päämitan lisäksi myös välikarmin paikat.
Tekstikentät asemoituvat oletuksena symbolin keskelle. Tekstejä voi siirtää pohjassa raahaamalla
tartuntapisteestä. Siirron aikana näkyviin numerokenttiin voi syöttää siirron numeerisesti (etäisyys
seinästä ja sivusiirtymä keskilinjasta).
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3D säädöt

Parametri Kuvaus
Mallinna sauma Valitsemalla tämä mallinnetaan 3D:ssä saumavarojen mukainen tila

erillisellä ‘massalla’.
Saumavarat Sauma on todellisen karminreunan ja annetun aukonreunan välinen

tila, jonka saumavarat määrittävät. Sivuvara(t)-arvo on sama
kummallakin sivulla. Ylävara ja Alavara voidaan määritellä erikseen.
Etuvara on tarpeellinen käytettäessä pieliä ikkunan edessä. Etuvara
lisää ‘kittivälin’ ikkunan ja pielen väliin.
Tämän lisäksi ArchiCADissa on oma sovitusvara, joka ‘suurentaa’
aukkoa annettua mittaa suuremmaksi. Ominaisuutta ei ole tässä
käytetty, joten sitä voi hyödyntää toimistokohtaisissa sovelluksissa
pielirakenteen esittämiseksi.

Kynät 3D:ssä Karmikynä 3D-havainnekuvissa. Arvolla nolla (läpinäkyvä) käytetään
symbolin kynää.
Tuuletusluukun ulkopuolella olevan ritilän viivat mallinnetaan omalla
kynällä. Viivojen väli on säädettävä esitystarkkuutta varten.

Asenna sisäpinnan mukaan Tällä valinnalla ikkuna sijoitetaan automaattisesti seinän sisäreunaan
huomioimatta ulkopuolen pielen syvyyttä. Tästä aiheutuva pielen
mahdollinen virheellinen esitys tulee korjata erikseen.
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Tiedot
Tiedot ikkunakirjaston tekijästä ja mistä saa lisätietoja tuotteesta. Muutospäiväys kertoo
ajankohdan, jolloin objektiin on tehty viimeisin muutos tai päivitys.
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FENESTRA-PARVEKEOVI
Seuraavassa on kuvattu Fenestra-parvekeoven parametrit vain niiltä osin kuin ne poikkeavat
ikkunan vastaavista määrittelyistä. Parvekeovi mallinnetaan ovityökalulla.

Rakenne

Parametri Kuvaus
Tyyppi Valittavana kolme ovityyppiä: IOU, IOS ja IOSU.
3D-kulma Ovilehden aukiolokulma 3D-näkymissä molemmille ovilehdille

erikseen.
2D-kulma Ovilehden aukiolokulma symbolissa molemmille ovilehdille erikseen.
Lukitus Valikko lukitusvaihtoehdoille.
Pariovet Valinta, ovatko pariovet vai ei.
Eri saranapuoli Kääntää IOSU-oven sisäoven kätisyyden.
Ovimalli Valinta ovilehden tyypiksi.
Linjakorkeus Lasi- ja lasi/umpiovityypissä ylemmän valoaukon alareunan etäisyys

yläkarmista. Tarvittaessa viereisen ikkunan, jonka mukaan
valoaukon halutaan linjautuvan, tunnus voidaan antaa tiedoksi
luetteloita varten omaan kenttäänsä.

Varoita mitoista Valinnalla voidaan estää varoitus, joka ilmoittaa mikäli ikkunan
karmi- tai puitekoko poikkeaa normaalista.

Versio Tähän kenttään syötetään haluttu versiotunnus, joka esitetään
luetteloissa.

Ristikot
Kuten ikkunassa, mutta oven rakenteen mukaisesti, joko yhdelle lasiaukolle tai ylemmälle ja
alemmalle erikseen.



Fenestra 2.6 GDL-objektikirjasto 16 (23)

 

Ominaisuudet
Parametrit kuten ikkunalla.

Lasit
Parametrit kuten ikkunalla. Turvalasitus tutkitaan lasillisissa
ovissa.

Pintakäsittelyt
Parametrit  kuten ikkunalla. Helojen materiaali
havainnekuvissa on säädettävä, koska vetimen viitteellinen
hahmo on esitetty ovessa. Vetimen näkyminen ja
korkeusasema ovat valittavissa oven lisäparametrilistassa.
Vetimen 3D-esitys ei vastaa automaattisesti lukitusta.

Varusteet
Parametrit kuten ikkunalla.
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2D symboli
Parametrit pääosin kuten ikkunalla.

Parametri Kuvaus
Aukon reunat Piirtää aukolle reunaviivat. Tarpeellinen, kun ovi liittyy kiinteästi

viereiseen aukkoon, josta oletuksena viiva jää piirtymättä.

2D littera
Parametrit kuten ikkunalla

3D säädöt
Parametrit kuten ikkunalla

Tiedot
Kuten ikkunalla.
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AUKKOTÄYTE
Seuraavassa on kuvattu Aukkotäyte-nimisen ikkunan parametrien toiminta. Aukkotäytteet
mallinnetaan ikkuna- tai nurkkaikkunatyökalulla

Parametri Kuvaus
Leveys ja korkeus Täytettävän aukon koko.
Nurkkaikkunaominaisuus Kun tämä ominaisuus on valittuna, ikkuna osaa siirtyä nurkkaan ja

muodostaa peilikuvansa toiseen seinään. Kumpaakin ikkunaa
voidaan edelleen yksilöllisesti säätää. Ominaisuuden poiskytkeminen
muuttaa nurkkaikkunan tavalliseksi suorareunaiseksi ikkunaksi.
Myös ikkunan raahaaminen pois nurkasta muuttaa ikkunan
ominaisuuden automaattisesti.

Ulkopintarakenne Kun tämä on valittuna, mallinnetaan karmirakenteen etupuolelle
erillinen rakenne, jolle säädetään haluttu vahvuus ja pintamateriaali.
Vahvuus voi olla myös nolla. Lisäksi pintarakenteen näkymisen
symbolissa voi valita erikseen.

Vesipelti Kuten aiemmin ikkunalla.
Karmirakenne Karmirakenne on Aukkotäytteen runko. Pintamateriaali on ikkunan

päämateriaalin mukainen.
Sovita sisäpintaan -valinnalla runkovahvuus muuttuu automaattisesti
niin, että sisäpinta on tasan seinäpinnan kanssa ja aukon
vaakasuuntaiset reunaviivat poistetaan. Pystyviivat voi kätkeä
tarvittaessa, esimerkiksi kun Aukkotäytteitä on useampi vierekkäin.
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Nurkkaikkunan muodostamassa nurkassa on aina särmä. Huomaa,
että vaikka rakenteen sisäpinta olisikin tasan seinäpinnan kanssa,
mutta tämä ominaisuus ei ole valittuna, näkyvät kaikki reunat. Tämä
on tarpeen esimerkiksi materiaalirajojen esittämiseksi.

Tiedot viereisestä ikkunastaNäissä kohdissa säädetään viereisen Fenestra-ikkunan
ominaisuuksia, jotta lähinnä vesipellin muoto asettuu oikein
viereiseen ikkunaan nähden. Ylä- ja alavara ovat sovitusvaroja.
Karmin mitat voi tarvittaessa tarkistaa myös ikkunatyypin
nimenmukaisen makron parametrilistasta (Primus ja Plano 39/3, Alu
39/18 ja Fenix 52/3).

2D-kynät ja täyte Ensimmäisellä kynävalinnalla säädetään haluttu kynä, jolla seinän
reunat piirretään. Mikäli täyte on valittuna, sille säädetään tyyppi
sekä kynät.
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LUETTELOINTI

Luetteloilla suoritetaan ikkunoiden ja parvekeovien laskentaa. Luettelointi keskittyy
eroavaisuuksien esittämiseen ja tiedon luettelointiin tilauksia varten. Luetteloinnit ovat työkaluja,
joten niiden muokkaamiseen jos ei ihan kehoteta, niin ainakin kannustetaan tutustumaan miten ne
toimivat. Täydellisten luettelointiasetusten tekeminen osoittautui haasteelliseksi parametrien
suuren määrän ja niiden muokattavuuden vuoksi. Siksi kannattaa olla tarkkana.

Tunnus eli ikkunan ID
Fenestran tunnuksen periaatteena on, että juoksevalla numerolla erotetaan keskenään erilaiset
ikkunat. Tunnus muodostetaan Fenestra-ikkunoissa F-kirjaimesta, ID:stä, asentoa kuvaavasta P-
kirjaimesta (kaavionmukainen tai sen peilikuva) sekä korvausilmaventtiiliä kuvaavasta K-
kirjaimesta ja niiden lukumäärästä. Edellisten lisäksi tunnusta täydennetään automaattisesti
Ominaisuudet-osassa tehtyjen määritysten mukaan (ääneneristävyys, paloluokka ja
käyttötarkoitus). Tunnus muodostetaan symboliin automaattisesti valitsemalla Littera-kenttään
’FenestraID’. Suunnittelija antaa tunnuksen numeron ID-kenttään.
Fenestran luetteloissa tarkistetaan useita parametreja, joiden perusteella ikkunat ja ovet tulkitaan
erilaisiksi. Toisistaan poikkeavat tuotteet esitetään esimerkiksi Tuoteluettelossa erillisinä, vaikka
niille olisikin annettu sama tunnus (ID). Suunnittelijan tulee päättää tunnuksen muutostapa.
Numeroinnilla ei tule olla ‘merkityksellistä ominaisuutta’, mutta oman työn tehostamiseksi sen
ensimmäisellä numerolla voi kuvata tyyppiä tai kokoa ja loppuosalla juoksevasti sen eri
variaatioita.
Juoksevan ID-numeron antamisessa voi hyödyntää
ArchiCADin omia laajennuksia, joita ovat esimerkiksi ID-
hallinta ja Vuorovaikutteiset selosteet. Näitä laajennuksia
varten objektien parametriluetteloista löytyvät ‘tietoparametrit’
karmimitoista ja automaattisesti muodostetusta tunnuksesta.
Riippuen valitusta käyttäjänprofiilista, valikon komennot
voivat olla eri kohdassa tai kokonaan kätketty.
Työympäristön profiilia muokataan valikon komennolla Vaihtoehdot—Käyttöliittymä...

Detaljit ja tuotetiedot
Fenestran kotisivulta (http://www.fenestra.fi) on löydettävissä
työselitysmalleja, tuotekuvauksia sekä DWG ja DXF-muotoisia
detaljipiirroksia. Näitä tiedostoja on tarkoitus käyttää apuna
ikkunakaavioita ja -luetteloita laadittaessa. Ikkunaobjektien
parametrit viittaavat oletuksena (vakio, työselityksen
mukainen) näihin asiakirjoihin, ja ainoastaan näistä tiedoista
poikkeavat kohdat tarvitsee säätää ikkunoiden parametreilla.
Muokatut parametrit tulevat näkyviin rivitietoina Tuotekuvaus-
luettelossa.
Muutettaessa suunnittelumittakaavaa, Fenestra-ikkunaobjektit
pystyvät esittämään vaakaleikkauksissa erilaisia kuvauksia.
Vaikka ominaisuus onkin olemassa, tarkemmat liittymädetaljit
esitetään erillisinä detaljipiirroksina käyttäen hyväksi
aineistosta löytyviä DWG ja DXF –viivapiirustuksia. Ikkunoiden
mallinnuksessa on pyritty päämitoituksen oikeellisuuteen, jotta
tuoteuudistusten yhteydessä ei kirjasto välttämättä vaatisi
muutoksia. Jos muutos on tapahtunut detaljissa, riittää erillisen
detaljikuvauksen liittäminen aineistoon.
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Luetteloitavien elementtien määrittely ja luettelomallit
Luettelointitavat on määritelty Fenestra luetteloinnit.lis –nimisessä tiedostossa. Tämä tiedosto
sekä luettelointitavoissa käytetyt Luettelomallit sekä Kohdetiedot sijaitsevat kirjastossa omissa
kansiossaan. Luetteloita on sekä lista- että luettelomuotoisia. Erotuksena ensimmäistä termiä
käytetään tekstimuotoisista listoista ja jälkimmäistä grafiikkaa sisältävistä luetteloista
(luettelomallit).
Luettelointitavoissa (Laskenta–Luettelot...) on määritelty,
mistä kerroksesta tai kuvatasolta elementit lasketaan.
Tämän lisäksi on asetus, jonka mukaisesti luetteloissa
esitetään ainoastaan ne ikkunat ja ovet, joihin on sidottu
Fenestra-luetteloon -niminen määrätietue.
Määrittely on tehty Yleiset määrät -kohdassa ehdolla, että
ikkunan tai oven nimi alkaa Fenestra-sanalla. Tarvittaessa
ehtoja voi muuttaa tai sitoa määrätietue erikseen valittuun
aukkoon Työkaluasetukset –ikkunassa. Täl lä
ominaisuudella saadaan luetteloon poimittua samasta
seinästä ainoastaan halutut aukot (laittamatta niitä eri
kuvatasoilla oleviin seinänpätkiin).

Kohdetiedot ja luettelomallien muokkaus
Luettelomallit kutsuvat kirjastosta erillisten tekstitiedostojen sisältöjä. Tällaisia ovat suunnittelijan
nimi, kohteen osoite, tilausnumero yms. Nämä kohdetiedot löytyvät kirjaston Kohdetiedot-
hakemistosta. Muuttamalla tekstitiedostojen sisällöt kohteenmukaisesti tulee luetteloista paremmin
kohteelle räätälöityjä. Kohdetiedot näkyvät esimerkiksi Tuoteluettelon yläreunassa. Oletuksena
tiedot on merkitty hakasulkuihin selkeyden vuoksi. Myös näitä kohdekohtaisia tiedostoja
muokataan yksinkertaisella tekstieditorilla.
Kohdetiedot voi erottaa erilliseksi kirjastohakemistoksi vaihtoehtona koko kirjaston liittämiselle
projektin arkistoihin. Luettelomallit kutsuvat tiedostoja kirjastosta aliohjelmien tapaan.
Luettelomalleissa käytettävien tiedostojen nimet on määritetty ohjelman alussa USERTEXT [n]
muokkaamisen helpottamiseksi.
Huom.! Poikkeuksena on tuoteselosteen kannen nimiössä esiintyvä toimiston nimi ja osoite, jotka
tulee muuttaa suoraan luettelomalliin (Fikkunaseloste_1k.txt), koska USERTEXT-määrityksiä on
rajallinen määrä.
Luetteloiden tekeminen, muuttaminen ja muu toimintaperiaate on esitelty ArchiCADin omissa
ohjeissa ja käsikirjoissa. Pieniä esitystapaan liittyviä muutoksia on kuitenkin hyvä osata tehdä
tarpeen mukaan myös toimistokohtaisesti. Luettelomalleja muokataan yksinkertaisella
tekstieditorilla kuten Teksturi tai NotePad. Esimerkiksi luetteloissa on käytetty oletuksena kyniä
numero 1 ja 7 sekä luetteloitavan ikkunan omaa kynää. Halutun kynävärin kuin myös kirjasimen
voi muuttaa luettelomallissa korvaamalla arvot.
Esimerkki koodista:

{ FRAME 5, 20, 13  < sijainti
TEXT 7, "Arial", 9, BOLD, LEFT  < kynä, kirjasin, tyyli
FORMAT "FENESTRA" } < teksti
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Tuoteluettelo
Tarkistaa valittujen tai kaikkien ikkunoiden kaikki parametrit, ja erottelee toisistaan poikkeavat eri
riveille. Ensisijainen lajittelujärjestys on tunnus (ID-kenttä). Rivitietoina esitetään parametrit, jotka
eivät ole ‘vakiorakenteen tai ominaisuuksien mukaan’ tai niissä ei ole viitattu työselosteeseen.
Näin ollen vakion ominaisuudet voidaan esittää kootusti tuoteselosteessa ja kaaviossa esittää vain
vakiosta poikkeavat tiedot.
Kaavio on ensisijaisesti 1:50 mittakaavassa, mutta suuret ikkunat sovitetaan kaaviolle varattuun
tilaan.
Tuoteluettelo+kansi sisältää nimiösivun sekä erillisen sivun tuoteselosteelle. Nimiön tiedot ja
tuoteselosteen sisältö määritetään kohdetiedostoissa.

Siirtotiedosto
Tämä tekstimuotoinen lista on tarkoitettu tuotetietojen siirtämiseen sähköisesti Fenestralle. Listan
käyttötavasta sovitaan erikseen hankekohtaisesti.
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Sijaintiluettelo
Lajittelee ikkunat kaikkien parametrien ja varsinkin Sijainti-parametrin mukaan. Huomaa, että
lajittelu tehdään kerroksittain vaikka Sijainti väittäisikin muuta. Sivun alareunassa näytetään
luontipäivämäärä ja tiedoston nimi, josta seloste on tehty. Tiedot saa pois kommentoimalla
sijaintiluettelomallin (Fikkunasijainti_1.txt) kohtaa päiväys ja aika tai poistamalla se kokonaan.

/*  < tämän lisääminen aloittaa kommentin
// ### PÄIVÄYS JA TIEDOSTO
FOOTER { Frame 5, -13, -10, -5 Text 3, "Arial", 9, plain, left

Columns {
               { Frame 10, -13, -10, -5

  Format "#date:10.1, #project "
  Text 8, "Arial", 9, plain, right }

             }
}

*/  < tämän lisääminen lopettaa kommentin, eikä alatunnistetta käytetä luetteloinnissa


