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Versiotiedot
Alta löydät CADMATIC Building 2022T1 -versiotiedot.

Versiotiedoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

l Tiedostojen ja polkujen nimet sekä muuttujat on merkitty kursiivilla.
l Käyttöliittymässä näkyvät käskyt, vaihtoehdot, valinnat ja ikkunoiden nimet on merkitty

lihavoinnilla.

Uudet ja parannetut ominaisuudet
Building-kuvan aloitus Building-kuvan aloitustoiminnolla kaikki uuden kuvan aloittamiseen

liittyvät toimenpiteet voidaan tehdä ohjatusti yhdellä kertaa.
Toiminto mahdollistaa kuvan nimen ja projektikansion
määrittämisen, kuvan raamien ja otsikkotaulujen sijoittamisen,
kuvan kytkemisen kerrostietoihin ja viitekuvan lisäämisen.

Kuvan aloitustoiminto voidaan käynnistää käyttäjän toimesta tai
kytkeä asetuksista käynnistymään automaattisesti aina kun luodaan
uusi kuva.

Building-projektin aloitus Building-projektin aloitustoiminnolla voidaan helpottaa uuden
projektin aloitusta. Toiminto tarjoaa mahdollisuuden luoda
projektikansion, määrittää projektiasetuksia sekä tuoda projektin
perustietoja toisesta, jo aiemmin tehdystä projektista, tai IFC-
mallista. Toiminto helpottaa esimerkiksi kerrostietojen määritystä
merkittävästi, mikäli vaikkapa rakennesuunnittelijalla on
käytettävissään rakennuksen IFC-malli, josta kerrostiedot saadaan
luettua toiminnolla automaattisesti.

Muutosmerkinnät Muutosmerkintätoimintoa on laajennettu siten, että nyt toiminnolla
on mahdollisuus lisätä muutosmerkintä aiempaa älykkäämmin
erilaisten lomakkeiden ja otsikkotaulujen yhteyteen. Toiminto osaa
ehdottaa oikeanmuotoista muutosmerkintäriviä valitun
lomakkeen/otsikkotaulun perusteella ja käyttäjällä on myös
mahdollisuus määrittää omia muutosmerkintärivejä omia lomakkeita
tai otsikkotauluja varten.

CLT-seinäelementti ja Elementtityökaluja on laajennettu CLT-seinä ja CLT-laatta-
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CLT-laattaelementti elementtitoiminnallisuuksilla. Toimintojen periaate on samanlainen
kuin vastaavien betonielementtienkin osalta, eli mittamaailma
saadaan poimittua pohjakuvaseinältä tai tasorakenteelta ja muut
elementin tiedot määritellään dialogi-käyttöliittymässä.
Lopputuloksena syntyy mittalomake, josta tuotetaan automaattisesti
elementin pohjakuvaesiintymä sekä 3D- ja IFC-mallit. CLT-levyn
rakenteen määritykseen on toteutettu uusi toiminnallisuus, jonka
avulla lamellien suunnat ja paksuudet voidaan helposti määrittää
jokaiseen tilanteeseen sopivalla tavalla.

Saumadetaljoinnin
laajennus

CLT-seinäelementeissä käytetään hyvin yleisesti puolipontti-liitosta.
Puolipontti-detalji voidaan määrittää CLT-seinäelementin
päätydetaljiksi. Suunnitteluprosessin selkeyttämiseksi on detaljin
kytkeminen mahdollistettu jo pohjakuvan saumoituksen yhteyteen.
Detalji-tieto voidaan siis nyt määrittää jo pohjakuvassa ja se luetaan
sieltä seinäelementeille (betoni ja CLT) pohjakuvageometrian
lukemisen yhteydessä.

CLT-seinärakenteessa Puu-rakennekerroksien esitystapaan on lisätty CLT-eristystapa.
Vaihtoehtoina on kaksi eri tiheyttä. CLT-esitystapa on
pohjakuvaseinän osalta periaatteellinen, eli sen osalta ei määritellä
varsinaista CLT-rakennetta, koska lamellien todellisten leveyksien
mukainen esitys ei erottuisi normaaleilla mittakaavoilla selkeästi.
Esitystavassa ei oteta kantaa kerrosten suuntiin, joten tarvittaessa
tulee käyttää materiaalimerkintää (esim. leikkauksissa).

CLT-materiaalimerkintä CLT:n piirtämistä helpottamaan voidaan määrittää CLT-rakenne.
Rakennetta voidaan tämän jälkeen piirtää päältä tai sivusta
katsottuna. Ainemerkintä määritetään nyt vastaavalla
käyttöliittymällä kuin CLT-elementin levyrakennekin.
Ainemerkinnästä saadaan siis aiempaa yksityiskohtaisempi ja
todellista rakennetta vastaava esitys.

Reaaliaikaisen 3D:n
laajennukset

CADMATIC Building mahdollistaa 3D:n näyttämisen suunnitelmaa
tehtäessä automaattisesti, mikäli käyttäjä niin haluaa ja asettaa
ominaisuuden päälle Building-asetuksista. Tätä, reaaliaikaista 3D-
toiminnallisuutta, on nyt laajennettu siten, että määritettävän osan
3D nähdään jo määritysvaiheessa, esimerkiksi osan mittojen
osoituksessa. Tämä mahdollistaa 3D-mallin ja korkojen
oikeellisuuden havaitsemista jo määritysvaiheessa. Yhdessä
visualisointi-ikkunan kanssa tämä ominaisuus on erittäin
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hyödyllinen, päänäytössä voidaan suunnitella 2D-mallissa ja
visualisointi-ikkunassa, tai yhtä hyvin jaetussa päänäytössä, nähdään
samaan aikaan, miten suunniteltava osa sijoittuu 3D-malliin.

IFC4 Tuo IFC (IFC-import) -toimintoon tuki IFC4-tiedostomuodolle
julkaistiin 2021T3-julkaisussa ja nyt IFC4-tuki on lisätty myös IFC-
vienti (IFC-export) -toimintoon. IFC-vienti toiminnossa voidaan valita
IFC-tiedostomuoto, jota kulloinkin halutaan tuottaa. Vaihtoehtoina
ovat IFC 2x3, IFC 2x3 cv2.0 ja uutena IFC4.

IFC-vientiin
moduliverkkojen
tunnukset

Moduliverkkojen lisäksi IFC-malliin viedään nyt myös modulilinjojen
tunnukset.

TT- ja HTT-laattojen
luettelointi

Lisätty TT- ja HTT-laatoille määräluettelointi. Laattatyypeille tulee
omat luettelonsa.

Betonielementtien
luettelointi

Betoniseinäelementtien luettelointia on laajennettu. Luetteloon on
nyt mahdollista lisätä myös muutosmerkintä, päivämäärä ja
eristemäärä. Luetteloinnille on luotu asetukset, jossa luetteloitavat
asiat voidaan valita. Lisäksi eristeille on luotu myös oma
määräluettelointi, joka erittelee eri eristelaadut.

Leikkauksen muokkaus Leikkaustoiminnolla luotuja leikkauksia voidaan nyt muokata niihin
valittavien osien mukaan. Vaikka alkuperäisessä leikkauksessa olisi
mukana kaikki osat, voidaan osa niistä poistaa myöhemmin
leikkauskuvaa räjäyttämättä. Valinta tehdään leikkauksen
grippivalikon kautta.

Leikkauksiin harjakorko Kattoja leikatessa leikkauskuvaan lisätään mukaan harjakorko.
Korkomerkintöjä voi jatkossa myös siirtää.

TT-laattojen kallistus TT-laatoille on lisätty mahdollisuus määrittää laatat kallistettuina.
Kallistus voi olla joko laa-tan leveys- tai pituussuuntainen.
Kallistuksen määrä määritetään suhteella ja kallistuksen suunta
määräytyy laatan osoituksen mukaisesti.

Betonilaattojen
piirtohookit

Osoittamisen aikana näkyvää ns. hahmottelukuvaa on paranneltu
laattojen osalta. Jo osoitusvaiheessa näytetään laattajako, alueen
nurkat, ylitykset ja eristeen lyhennykset. Jos reaaliaikainen 3D on
asetettuna päälle ja katselusuunta on vinosta, on piirron aikana
nähtävissä myös laattojen 3D-geometria korkojen ja mahdollisten
kallistusten oikeellisuuden varmistamiseksi.
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Ristikkotietojen kopiointi Pohjakuvaristikoille on lisätty toiminto, jolla ristikon tietoja voidaan
kopioida muille ristikoille. Toimintoa voidaan käyttää, jos ristikoihin
tulee muutoksia. Muutos tehdään yhteen ristikkoon ja kopioidaan
siitä sitten muihin pohjakuvaristikoihin.

Katon ulkoasun kopiointi Kattojen ulkoasuja voi nyt kopioida katoilta toisille.

Reikien muokkaus Reikätoimintojen kautta lisättyjen reikien kokoa voi nyt muokata
suoraan grippivalikon kautta. Koon voi määrittää osoittamalla tai
käyttämällä suhteellista koordinaattia (esim. @400,400).

Ikkunoiden ja ovien
sijoitus

Ikkunat ja ovet voidaan lisätä pohjakuvaan nyt myös asennusvarat
huomioiden. Sijoituspistettä voi vaihtaa tabilla.

Leikkaustoiminto
rakennetoimintojen
päävalikkoon

Leikkaustoiminto on lisätty myös rakennetoimintojen päävalikkoon
toiminnon monikäyttöisyyden vuoksi. Päävalikkoa voi vaihtaa
oletusasetuksista (ark/rak).

Parannuksia profiileiden
piirtoon

Profiileiden jaolla piirtämiseen on lisätty hookki eli tällöin profiilien
paikat nähdään jo piirtovaiheessa.

Betonielementtien
tilavuudet muotoon m3

Betonielementtien painopisteen laskennan yhteydessä laskettava
tilavuus on nyt mahdollista esittää myös muodossa m3 aikaisemman
dm3 sijaan.

Tasopuuelementtien alat Tasopuuelementtien (tehdään aina tasorakenteista) tarkkeisiin on
lisätty alanlaskenta.

Korkomerkinnän koko Kun korkomerkintä luodaan käyttäen apuna vanhoja merkintöjä,
voidaan nyt poimia myös koko, jolloin merkinnöistä saadaan helposti
samankokoisia.

Verkkomerkintä laatoissa Betonielementtilaattojen raudoitelomakkeen verkkomerkintää
(poikkiviiva) paranneltu niin, että se menisi aina vasemmasta
alanurkasta oikeaan ylänurkkaan.

Peilatun elementin mitat Peilatun betoniseinäelementin mitoituksia otettu mukaan
peilaukseen. Nyt myös sähköosien, painopisteen ja vemojen mitat
peilataan.

Elementtisuunnittelun
tarkistuslista

Betoni-lehdessä (2/2020) julkaistu betonielementtien tarkistuslista
on käyty läpi ja lisätty puuttuneet kohdat. Mitoituksiin on tullut
vaihtoehdoksi 0-pistemitoitukset, tietolohkoon on lisätty mm.
betonipeitteen sallittu mittapoikkeama ja verkkojen suunnat
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näytetään leikkauksissa, kun asetus on päällä.

Parannuksia perusmuurin
määritykseen

Perusmuurin/-pilarin määritykseen on tehty parannuksia käytön
helpottamiseksi.

Pintakäsittelyn aukko Betoniseinäelementin pintakäsittelytoimintoon on lisätty
toiminnallisuus, jolla voidaan lisätä osoitettuun alueeseen aukko,
jossa erillistä pintakäsittelyä ei ole.

Raudoiteluettelon
viitteet

Raudoiteluettelon kautta tulevat viitemerkinnät on muutettu
oikeiksi viitemerkinnöiksi. Näin niiden siirtämisestä on saatu
helpompaa ja esitystapa vastaa muita viitemerkintöjä.

Symboliikan pakkaukset Symboliikkaa pakattu tiedostokokojen hillitsemiseksi.

Detaljilomake Lomakkeen sijoitus -toimintoon on lisätty uusi lomaketyyppi,
detaljilomake. Lomake löytyy Muut-kategoriasta.

Anturoiden
muokkaukseen lisäapuja

Anturoiden viivoja voidaan nyt piilottaa Piilota kaikki väliltä -
toiminto. Toiminnolla saadaan piilotettua kuvasta useita
päällekkäisiä viivoja yhdellä kertaa.

Kallistettujen
betonilaattojen
logiikkamuutos

Betonilaattatoiminnon termejä on muutettu loogisemmiksi ja
toimintaa itsessään muokattu siten, että laatat nousevat tai laskevat
valinnan mukaan. Pituuskallistetuissa laatoissa ensimmäinen
tukilinja tulee sille korolle, joka on asetuksissa valittu ja toinen
tukilinja joko alemmas tai ylemmäs tästä korosta, valinnan mukaan.

Kavennetun ja
leveyskallistetun
betonilaatan 3D-
logiikkaan muutos

Kavennetut ja leveyssuunnassa kallistetut laatat leikattiin
aikaisemmin 3D:ssä luotisuoraksi. Nyt leikkaus tehdään kohtisuoraan
laatan pintaa vasten. Leikkauspiste on laatan alapinnan reunassa.

DWG-vienti DWG-viennin asetukset päivitetty uusien 3D-osien osalta.

3D-osien poisto Tarkistettu 3D-osien poiston asetukset uusien osien osalta.

Tilatoimintojen tasot Huonerajausviivan tasolle lisätty asetus, jotta tiedetään, onko taso
käyttäjän toimesta sammutettu. Tällöin muokkaustoiminnot eivät
sytytä tasoa turhaan.

Profiilipoikkileikkausten
värit

Profiilitoimintojen puupoikkileikkauksia muutettu niin, että
poikkileikkausten väriä voidaan vaihtaa värivalinnan kautta.

Kiinnikkeiden värit Kiinnikesymboleja muutettu niin, että niiden väriä voidaan vaihtaa
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värivalinnan kautta.

Reaaliaikaisen 3D:n
piirtohookit

Lisättyjen piirtohookkien avulla mahdollistetaan 3D:n näyttäminen
jo määritysvaiheessa. Piirrettävästä osasta näytetään siis myös 3D-
esitys jo piirtovaiheessa, jos reaaliaikainen 3D on käytössä.

Lomakkeisiin luettelointi Toimintoon on lisätty kaikki ja ei mitään -painikkeet, joilla voidaan
valita luetteloitavat asiat helpommin.

Ristikon tietojen
lukeminen katolta

Lisätty kantavan rungon sijainnin huomiointi, kun ristikon tiedot
luetaan katolta. Tämä vaatii sen, että myös katto on luotu niin, että
tietoja on luettu seinältä. Kantavan rungon sijainti huomioidaan
ristikon jännevälin pituudessa.

Pilari- ja palkkielementin
tunnuksen päivitys

Betonipilari- ja palkkielementtien tunnus ja tietolohko päivitetään
pohjakuvaan automaattisesti pohjakuvan päivityksen yhteydessä.

Asetusryhmät Asetusryhmät päivitetty.

Raudoitusten
pisteosoitus

Raudoitteiden piirrossa on mahdollisuus osoittaa raudoitteen mitat
pisteosoituksella kaikille taivutustyypeille ja osalle tyypeistä (A, B, C,
D, E, U ja Ut) on mahdollista myös suoraan piirtää raudoite pisteillä.
Muutettu mittojen osoitus ja raudoitteiden piirto pisteillä
käyttämään uutta tekniikkaa. Nyt piirrossa näytetään kaikki osoitetut
linjat mitoituksineen ja kulmineen.

Betoniseinäelementin
kääntö

Betonielementtilaatan katsomissuunnan käännössä huomioitu
sähkötarvikkeet ja -putket, sekä Sewatek-läpiviennit.

Laattaelementteihin
varausten päivitys

Betoni- ja CLT-laattaelementteihin lisätty varausten päivitystoiminto.
Varaukset päivitetään silloin, jos laatta on viety pohjakuvaan ja sen
alueelta löytyy varausmerkintöjä. Varausmerkinnät lisäystoiminto
löytyy aputoiminnoista.

ProdLib Uusin CADMATIC Building-versio vaatii ProdLibistä version 7.4.1 tai
uudemman toimiakseen.

Korjatut virheet
l Betoniseinäelementtien painonlaskenta korjattu. Laskentaan otettiin mukaan myös eriste.
l Projektipuuhun lisätty puuttuva arkin käsittely. Aiheutti pisteiden määritysvirheen.
l Betonielementtien reikien tarkistusta parannettu monimuotoisten reikien osalta.
l Vinopaalujen asento muuttui muokkauksen yhteydessä, kun koordinaatisto oli käännetty.
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l Profiilien piirto korjattu käännetyissä koordinaatistoissa.
l Profiilin piirto jaolla. Viimeisen profiilin koroksi jäi toisiksi viimeisen profiilin korko, jos profiili

oli kallistettu ja viimeinen osa pakotettu jakoalueen reunaan.
l Profiilien kulmien yhdistäminen jatkuvassa piirtotavassa korjattu.
l Kallistetun profiilin piirto jaolla, määrä syötettynä. Profiilien korkotiedot eivät kirjautuneet

oikein.
l Kallistetun profiilin piirron aikainen leveys korjattu.
l Profiilitoiminnon valikko-ongelmia korjattu.
l Seinän aukot järjestettiin seinän alle ikkunan lisäyksen yhteydessä. Korjattu niin, että seinät

ovat aina alimmaisena.
l Rakenteellisten tasorakenteiden grippivalikkoa korjattu.
l Kattolappeen siirtäminen reaaliaikaisessa 3D:ssä ei muuttanut lappeen korkoa. Z-suunnassa

tapahtuva muutos ei päivittynyt.
l Yksittäisen kattopisteen aiheuttamat ongelmat korjattu. Kattolape vaatii aina vähintään 3

pistettä.
l Sokkelipalkin määrityksessä mukaan tuli aina kolmas eriste. Nyt kolmas eriste tallennetaan

vain, jos se on valittuna.
l Sokkelipalkin eriste nro 3 piirtyi väärälle etäisyydelle sokkelipalkista. Ongelma korjattu.
l Aidan ja kaiteen piirrossa ollut väriongelma korjattu. Tiedot kirjattiin väärin, jolloin seuraavalla

kerralla väri saattoi olla jokin muu kuin valittu.
l Betoniseinäelementtien mukana IFChen tulevien tönärien suunta korjattu. Ongelma ilmeni

ulkoakatsotuissa elementeissä.
l Paalutoiminnon anturakorko korjattu huomioimaan korkopinta-asetus.
l Reaaliaikaiseen 3D-generointiin lisätty kerroskoron initialisointi.
l Reaaliaikaiseen 3D-generointiin lisätty tasojen tarkastus. Jos aktiivisena tasona oli jokin muu

kuin 0-taso, eivät osat generoituneet oikein.
l Reaaliaikaiseen 3D-generointiin lisätty elementtien sähköosat.
l Syvennysten IFC-generoitumista korjattu. Ongelmat johtuivat puutteellisestä reikätutkinnasta.
l Katolta poistettu mahdollisuus syöttää kattorakennetta paksumpi kevennys.
l Katon tukikorkeus muutettu kantavan rakenteen yläpintaan. Aikaisemmin tukikorkeus

laskettiin koko katon yläpintaan.
l Julkisivuikkunan korkeuskenttä meni pois käytöstä, kun pyöreä ikkuna käytettiin aktiivisena.
l Murretun katon käyttöliittymää paranneltu ja korjattu havaittuja virheitä.
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l Kattojen piirtohookkeja korjattu, kun z-arvo oli jotain muuta kuin 0.
l Kattojen piirtymistä reaaliaikaisena 3D:nä korjattu.
l D-raudoitteen mittojen poimintaan korjaus, a- ja c -mitat menivät päinvastoin.
l Paalujen sijoitus linjalle, kun käytössä käännetty koordinaatisto. Paalut eivät sijoittuneet

oikeille paikoille.
l Betoniseinäelementtien pohjaan vientiin parannuksia.
l Betoniseinäelementtien lisäeriste muutettu huomioimaan aukot 3D:ssä ja IFC:ssä.
l Betoniseinäelementin painon laskentaan huomioitu lisämassoissa olevat aukot.
l Tietojen kopiointia vanhoista versioista korjattu.
l Korjattu m/mm-esitystavan vaihtamisen aiheuttamia virheitä. Esim. paaluille lisätty uusi mm-

attribuutti.

Versiotiedot, Lite
Alta löydät CADMATIC Building Lite 2022T1 -versiotiedot.

Versiotiedoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

l Tiedostojen ja polkujen nimet sekä muuttujat on merkitty kursiivilla.
l Käyttöliittymässä näkyvät käskyt, vaihtoehdot, valinnat ja ikkunoiden nimet on merkitty

lihavoinnilla.

Uudet ja parannetut ominaisuudet
Ikkunoiden ja ovien sijoitus Ikkunat ja ovet voidaan lisätä pohjakuvaan nyt myös

asennusvarat huomioiden. Sijoituspistettä voi vaihtaa tabilla.

Parannuksia profiileiden
piirtoon

Profiileiden jaolla piirtämiseen on lisätty hookki eli tällöin
profiilien paikat nähdään jo piirtovaiheessa.

Symboliikan pakkaukset Symboliikkaa pakattu tiedostokokojen hillitsemiseksi.

Asetusryhmät Asetusryhmät päivitetty.

Korjatut virheet
l Projektipuuhun lisätty puuttuva arkin käsittely. Aiheutti pisteiden määritysvirheen.
l Profiilien piirto korjattu käännetyissä koordinaatistoissa.
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l Profiilin piirto jaolla. Viimeisen profiilin koroksi jäi toisiksi viimeisen profiilin korko, jos profiili
oli kallistettu ja viimeinen osa pakotettu jakoalueen reunaan.

l Profiilien kulmien yhdistäminen jatkuvassa piirtotavassa korjattu.
l Kallistetun profiilin piirto jaolla, määrä syötettynä. Profiilien korkotiedot eivät kirjautuneet

oikein.
l Kallistetun profiilin piirron aikainen leveys korjattu.
l Profiilitoiminnon valikko-ongelmia korjattu.
l Seinän aukot järjestettiin seinän alle ikkunan lisäyksen yhteydessä. Korjattu niin, että seinät

ovat aina alimmaisena.
l Julkisivuikkunan korkeuskenttä meni pois käytöstä, kun pyöreä ikkuna käytettiin aktiivisena.

CADMATIC SOFTWARE SOLUTIONS


	Versiotiedot
	Uudet ja parannetut ominaisuudet
	Korjatut virheet

	Versiotiedot, Lite
	Uudet ja parannetut ominaisuudet
	Korjatut virheet


