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   Lakka Archicad –pohja ohjeet  

1. Yleistä 

Lakka Archicad –projektipohja on tehty helpottamaan seka  nopeuttamaan suunnittelijan tyo skente-

lya . Projektipohja sisa lta a  yleisimma t Lakka seina tyypit, pilarit ja rappausva rit.  

 

Lakka seina tyypit ja pilarit on tehty Archicad 18 -aloituspohjalle ja tasoma a rittelyissa  on ka ytetty 

ko.aloituspohjan nimikkeisto a . Rakenteissa on ka ytetty ta ytteina  ja rakennusaineina Archicadin val-

miita ma a rityksia  kopioimalla, muuttamalla ja nimea ma lla  valitut ma a ritykset uudelleen rakennetta 

kuvaavaksi.  

 

Seina tyypeissa  esitetyt rakennusaineiden paksuudet ovat nimellismittoja. Eristeharkkoseinissa  ei ole 

huomioitu la mmo nerista vyytta  heikenta va a  eristeen ja harkon lohenpyrsto liitosta. Muuratuissa ra-

kenteissa myo s laastisaumat seka  mahdolliset harkkojen kevennysontelot vaikuttavat seina n lopulli-

siin ominaisuuksiin. Ka ytetta essa  valmiita Lakka seina tyyppeja  rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa, 

energia-arvioissa tai muissa materiaalitietoihin perustuvissa laskennoissa tuleekin seina n materiaa-

liominaisuudet ja U-arvo tarkistaa vastaamaan todellisen rakenteen ominaisuuksia.  

 

Seina tyyppien IFC -ominaisuuksissa (Pset_WallCommon) ilmoitetut la mmo nla pa isykerroin, a a ne-

nerista vyys ja paloluokkatiedot ovat molemmin puolin valmistajan ohjeiden mukaisesti pinnoitetuil-

le seinille.  Ta ma n vuoksi tietoja ei ole pinnoittamattomissa harkkoseina tyypeissa . 

 

Lakka Archicad -pohjaan on itsena isina  tyo kuvina tuotu rakennetyyppileikkaukset pdf-tiedostoina 

EKO-380P grafit, EMH-350PRO grafit ja EMH-400PRO grafit rakenteista. Lisa a  rakenneleikkauksia 

Lakka rakenteista on ladattavissa valmistajan nettisivuilta. 

 

Archicad -pohjassa on mukana myo s yleisimma t Lakka rappausva rit GDL-pintamateriaaleina, joiden 

tekstuurina on ka ytetty valokuvaa ruiskurapatusta va rista . Tekstuurina ka ytetyn valokuvan rajojen 

na kyvyys mallissa riippuu mm. va rin tummuudesta ja rakenteen mitoista. Pintamateriaalien ominai-

suuksia voidaan sa a ta a  pintamateriaaliattribuuteilla. Lakka rappausmallien pintava ri on muodostet-

tu la himma sta  NCS va risa vysta  muodostetulla RGB va risa vyilla . Mallin kaikki va rikoodit ovat suuntaa

-antavia. Va ri pita a  hyva ksytta a  tyo maalla tehta va n mallipalan avulla! Va risa vy riippuu mm. kerros-

paksuudesta, vesima a ra sta , pinnan kostutuksesta ja ruiskutustyylista . Kaikki va rimallit seka  ka sittely

- ja tyo ohjeet lo ytyva t valmistajan nettisivuilta www.lakka.fi  

 

Vastuunrajoitus 

 

Archicad -pohjan tekija  ei vastaa siina  mahdollisesti olevista virheista . Kohteen suunnittelija on vas-

tuussa Archicad -pohjan ja GDL-objektien ka yto sta  ja soveltuvuudesta suunnittelukohteessa.  
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2. Lataus ja käyttö 

 

Lakka Archicad –pohja on tallennettu arkistotiedostona pla-muotoon. Tiedosto (Lakka ac_pohja.pla) 

on ladattavissa nettisivuilta osoitteesta www.lakka.fi. Archicad –pohjan seina tyypeissa  ja pintamate-

riaaleissa ka ytetyt pintamateriaaliobjektit seka  tekstuurit ovat ladattavissa myo s erillisina  lcf –

tiedostoina. 

 

Seina tyypit ja pilariobjektit 

 

Projektipohjaan on tehty yleisimma t Lakka seina tyypit, joita ka yteta a n Archicadin seina tyo kalulla. 

Pohjaan sisa ltyy myo s GDL –objekteina Lakka pilariharkot (RP-240, PMH-250), joita ka yteta a n Archi-

cadin objektityo kalulla. Seina tyypeissa  on vaihtoehtoina valittavissa pinnoittamaton harkkoseina  ja 

tasoitetut/rapatut harkkoseina t. Tasoitepaksuutena seina tyypeissa  on ka ytetty 5 millimetria  ja rap-

pauspaksuutena 10 millimetria . Lopulliset pinnoitteiden paksuudet tulee ma a ritella  ka ytetta va n Lak-

ka tasoite– ja rappaustuotteen ohjeiden mukaisesti.  

 

Seina tyyppien ja pilariobjektien tyo kalut eiva t huomioi harkkojakoa, laastisaumoja eika  harkkojen 

mittoja. Harkkorakenteen tekstuureina on ka ytetty harkon pinnan valokuvaa, jolloin na kyva  pinta 3D 

mallissa on yhtena ista  harkkopintaa ilman na kyvia  laasti– tai harkkosaumoja. Harkkorakenteiden 

suunnittelussa kannattaa huomioida harkkojen moduulimitoitus, joka va henta a  tyo maalla tapahtu-

vaa harkkojen leikkaamista ja nopeuttaa asennusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Seina tyyppeina  pinnoittamaton, tasoitettu ja/tai tasoitettu+rapattu harkkoseina . 
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Pintamateriaalikirjasto (Lakka rappausva rit) 

 

Lakka pintamateriaalikirjastoon on valittu 15 yleisinta  Lakka rappausva ria .  Kaikki va rit, tekstuurit ja 

pintamateriaalien va rikoodit ovat suuntaa-antavia. Lopullinen va rivalinta ja hyva ksytta minen tulee 

tehda  tyo maalla tehta va n mallipalan avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Lakka va rivalikoima mukana projektipohjan pintamateriaalivalikossa. 

 

Va reja  voidaan ka ytta a  ohjelmassa normaaliin tapaan valitsemalla seina tyo kalun 3D valinnoissa pin-

tamateriaali ja pinta, johon se halutaan kohdistaa. Uudemmissa Archicad versioissa voidaan ka ytta a  

myo s pintaka sittelija  –tyo kalua pintamateriaalin asettamisessa rakenteen pintaan. Va rin sa a to  ta-

pahtuu pintamateriaalityo kalulla (Vaihtoehdot -> Attribuutit -> Pintamateriaalit), jossa voidaan sa a -

ta a  mm. pintamateriaalin valotusta, viivarasteria ja tekstuuria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Pintamateriaalin sa a do t pintamateriaalit tyo kalulla. 
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Attribuuttien, tekstuurien ja objektien siirto toiseen projektitiedostoon 

 

Lakka Archicad –pohjaa voidaan ka ytta a  uuden projektin aloituspohjana tai siita  voidaan valita ja 

siirta a  ka ytetta va t rakenteet toiseen projektiin. Seina tyyppien siirto toiseen projektipohjaan voidaan 

tehda  esimerkiksi tallentamalla valitut seina tyypit attribuuttien hallinnassa (Vaihtoehdot -> Attri-

buutit -> Attribuuttien hallinta) attribuuttitiedostoksi. Tallennettu attribuuttitiedosto tuodaan halu-

tulle projektille myo skin attribuuttien hallinnan kautta. Seina tyyppien toiminnan kannalta ta rkea t 

materiaaliobjektit ja tekstuurit eiva t siirry attribuuttien mukana. Na ma  lcf –tiedostoksi pakatut kan-

siot voidaan siirta a  toiselle projektille kirjastonhallinnan kautta. Siirto voidaan tehda  esimerkiksi tal-

lentamalla lcf –tiedostot (ladattavissa myo s erillisina  tiedostoina, www.lakka.fi) omalle koneelle, jol-

loin ne voidaan siirta a  tallennuskansiosta projektille johon attribuuttitiedostokin on tuotu.  

 

HUOM! Siirretta essa  seina tyyppeja  attribuuttihallinnan kautta ja lcf –tiedostoja hyo dynta en toiseen 

projektipohjaan eiva t seina tyyppien IFC –ominaisuudet (esim. seina n U-arvo-, paloluokka-, a a ne-

nerista vyystiedot) siirry attribuuttien mukana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Seina tyyppien tallennus attribuuttitiedostoksi toiseen projektitiedostoon siirtoa varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Lakka projektipohjan lcf-tiedostot, jotka sisa lta va t mm. materiaaliobjektit ja tekstuurit. 
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3. Lisätietoja 

 

Lakka rakenteiden suunnittelusta ja asentamisesta saat lisa tietoja betonituotteiden myynnista   

0207 481 252. 

 

 


