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1 JOHDANTO 

Tutkielmani aiheeksi olen valinnut käänteistekniikan, koska nykyajan markkinoiden 

suuryritykset kilpailevat keskenään innovaatioiden avulla. Pienillä yrityksillä ei ole niin 

paljon resursseja. Niiden kehitys on mahdotonta ilman tällaista tekniikkaa, jonka avulla 

yritykset perehtyvät huippuvarustettujen tuotteiden toimintaan ja sovittavat oman 

tuotteensa standardiin. On olemassa paljon käänteistekniikan englanninkielisiä 

kuvauksia, mutta en löytänyt sellaisia suomeksi, joten olen toteuttanut tutkielmani 

kirjallisuuskatsauksena sekä reaalimaailmasta kerättyjen käyttöesimerkkien 

havainnointina.   

Harrastan 3D-tulostusta sekä tuotantotekniikkaa, mutta haluan kuitenkin tulevaisuudessa 

rakentaa uraani konesuunnittelualalla. Siksi perehtyessäni työn aiheeseen olen kerännyt 

ohjaajan sekä insinöörien mielipiteitä ja määrittänyt, että 3D-tulostukseen, 

tuotantotekniikkaan sekä konesuunnitteluun aina liittyy 3D-mallinnus. 

Konesuunnittelijalle 3D-mallinnusohjelmiston käyttö on hyvin olennaista. Olen siis 

löytänyt minulle uutta teknologiaa, joka laajentaa suunnittelijan osaamista sekä todella 

kiinnostaa minua.  

Käsitteenä käänteistekniikka on laaja. Siksi rajoitan sen käsittelyä 

kandidaatintutkielmassani ainoastaan mekaaniseen suunnitteluun ja tuotantoon liittyviin 

aloihin.   
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2 KÄÄNTEISTEKNIIKKA KÄSITTEENÄ  

2.1 Käänteistekniikasta 

Suunnittelu on tuotteen tai sen osan luomista tai kehittämistä, jolla edistetään ideoiden 

muovautumista lopullisiksi tuloksiksi käyttäen luonnollisia tietoja sekä ammattilaisten 

osaamista. On olemassa kaksi tapaa järjestää tämä prosessi: suoratekniikka ja 

käänteistekniikka. Suoratekniikka on yleisesti tunnettu suunnittelutapa, jonka 

toimenpiteet ovat suuntautuneet luomaan uuden innovatiivisen osan tai tuotteen 

markkinoille käyttämällä luovuutta ja mielikuvitusta. Käänteistekniikka taas aloittaa aina 

jo valmiista tuotteesta, ja sen tavoitteena voi olla sekä toisen tuotteen soveltaminen että 

tuotteen kehitys tai jopa suora kopiointi. (Otto & Wood 2001; Stjepandić, Wognum & 

Verhagen 2015.)  

Käänteistekniikka on subjektin analysoinnin prosessi, jonka tavoite on tunnistaa 

systeemin osat ja niiden vuorovaikutukset; luoda systeemin kuvaus toisella muodolla tai 

korkeammalla käsitteellisyyden tasolla (Chikofsky & Cross II 1990). Lähes kaikki 

nykyaikaiset koneet on suunniteltu luonnollisiin esimerkkeihin perustuen. Tällöin kaikki 

tekniikka on jo käänteistekniikkaa. Yleisin esimerkki on lentokone, jonka prototyyppi on 

ollut lintu. Se ilmenee esimerkiksi lentokoneen rakenteessa – kaksi siipeä ja pyrstö – sekä 

käytännöllisissä teknisissä ratkaisuissa, kuten siipien muodossa ja niiden kaltevuudessa.  

On tärkeä ymmärtää, että käänteistekniikka ei sisällä subjektin systeemin muutosta tai 

uuden järjestelmän tekemistä käsiteltävän systeemin pohjalla, vaan tämän systeemin 

tutkimuksen (Chikofsky & Cross II 1990). Sanalla systeemi tässä ja seuraavissa 

kappaleissa tarkoitetaan tuotetta. Käänteistekniikan tavoitteena on löytää tapa valmistaa 

tuotteen kuvaus ilman teknistä dokumentointia. Sitä tarvitaan helpottamaan yrityksen 

taloudellista ja teknistä kehitystä. Rajan ja Fernandesin (2008) mukaan tämän tekniikan 

käyttökohteet ovat ensinnäkin erilaisia korjaustöitä, kun tekniset dokumentoinnit eivät 

ole enää saatavilla vanhenemisen tai katoamisen takia, toiseksi tuotteen kehitystä tai 

kilpailevan tuotteen ominaisuuksien analyysia ja kolmanneksi erilaisia tutkimuksia ja 

arkkitehtista mittaamista (ks. Stjepandić et al. 2015: 321).  
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Käänteistekniikan taloudellista vaikutusta yrityksen menestykseen on vaikea arvioida 

etukäteen. Se tietenkin riippuu suorittamistavoitteista ja tuotannonalasta. Kuitenkaan 

pelkkä ”takaisinsuunnittelu” ei anna huomattavia tuloja, koska pitää lisäksi kustantaa 

oman tuotteen suunnittelu käänteistekniikan tuloksien pohjalta sekä tuotteen valmistus. 

Siksi käänteistekniikan prosessi on tarkasti arvioitava ennen työn aloittamista. Yleisesti 

käänteistekniikan toteuttamiseen kuluu aina paljon aikaa, rahaa ja työvoimaa. Lisäksi on 

pidettävä mielessä, että prototyypin suunnittelijalla on joku aikaväli ryhtyä 

toimenpiteisiin, koska hänellä on jo valmis markkinoilla myytävä tuote. Prosessin aikana 

suunnittelija voi löytää uusia innovaatioita ja takaisinsuunnitteleva yritys jää tappiolle. 

Edullinen käänteistekniikka yrittää aina tasapainottaa neljä tekijää toimivaksi 

järjestelmäksi: 1) miten käänteistekniikka vaikuttaa markkinoiden innovatiivisuuteen, 2) 

miten takaisinsuunnittelu vaikuttaa hintaan, 3) millainen mahdollisuus on potentiaaliseen 

voitolliseen investointiin tulevaisuudessa ja 4) mikä on käänteistekniikkaan tuhlattujen 

kustannuksien määrä. Nämä tekijät huomioiden suora tuotteen kopiointi ei ole 

kohtuullista käänteistekniikkaa. Takaisinmallinnus on arvokasta silloin, kun etsitään 

sellaista know-how’ta, joka edistäisi tuotteen kilpailukykyä tai avaisi tämän teknologian 

käyttömahdollisuutta jopa toisen alan tuotesuunnittelussa. (Samuelson & Scotchmer 

2002: 8–13.) 

Tietenkin tuotannossa esiintyy käänteistekniikan rikollistakin käyttöä. Siltä ei voida 

välttyä, mutta niissä tilanteissa pitää käynnistää oikeusprosessi. Takaisinsuunnittelu on 

rikollista, mikäli sen tarkoituksena on kilpailevan yrityksen tuotteen kopiointi. Se 

vahingoittaa olennaisesti kilpailevan yrityksen taloudellista asemaa. Kuitenkaan patentin 

tai valmistusluvan haltija ei voi olla varma, että oikeus turvaa hänen asemansa. On 

olemassa poikkeuksellisia, mutta teoreettisesti mahdollisia tapauksia, kun 

oikeuskäsittelyn (The Supreme Court of Florida 1989) tulos antoi käänteistekniikalle 

sellaisen merkityksen, että se on innovaation olennainen osa ja voi johtaa teknologian 

merkittäviin edistysaskeleisiin (Samuelson & Scotchmer 2002). Tietotekniikan alalla on 

paljon tällaisia esimerkkejä. Atari Games Corp. vastaan Nintendo of America Inc. (US 

Court of Appeals for the Federal Circuit 1992) tai Sega Enterprises Ltd. vastaan Accolade 

Inc. (US Court of Appeals for the Ninth Circuit 1992) ovat tunnetuimmat sellaisista 

tapauksista, joissa takaisinsuunnittelija ei saanut rangaistusta. Käänteistekniikan 

monimuotoisuus ja käsitteen monipuolinen merkitys pitää tätä tekniikkaa lain ja rikoksen 
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rajalla. Mikäli tuote on myytävänä markkinoilla, sen ostajat voivat tehdä lähes 

rajattomasti mitä tahansa muutoksia tuotteeseen – jopa silloin, kun he haluavat saada 

selville, miten tämä tuote toimii. Ennakkotapausten mukaan ostetun tuotteen purkaminen 

ja sen takaisinsuunnittelu on laillista, mikäli sen tarkoituksena ei ole suora kopion 

valmistus. Käänteistekniikka on myös laillista silloin, kun sen tavoitteena on eri 

tuotteiden yhteentoimivuus ja niiden käyttömukavuus (2009/24/EU). Pitää aina 

huomioida, että tämä kaikki pätee vain EU:n ja Yhdysvaltojen alueella. Tästä syystä 

rikollisia toimenpiteitä suoritetaan niissä maissa, joiden lainsäädäntö sen sallii. 

2.2 Käänteistekniikan lajien käyttö perinteisessä tuotannossa ja 

suunnittelussa 

Käänteistekniikan monipuolisuus ilmenee sen rajattomissa käyttömahdollisuuksissa, 

käytettävissä menetelmissä ja sen tieteellisessä absorbointikyvyssä. Tämä tekniikka 

kehittyy vuodesta toiseen, ja sen kehittämissuunnat laajentuvat, kun löydetään uusia 

aloja, joissa se voisi olla hyödyksi.  

Nykytekniikassa on kaksi tyyppiä käänteistekniikkaa. Erottelu perustuu pääsääntöisesti 

lopputulokseen. On olemassa ohjelmisto-takaisinmallinnus, jonka tuloksena saadaan 

tietyn ohjelman koodi, sekä 3D-malliin pyrkivä käänteistekniikka (Wikipedia 2016). 

Kolmiulotteisia malleja tarvitaan kuitenkin eri aloilla, kuten tuotannossa, lääketieteessä, 

arkkitehtuurissa ja taiteessa. Tällainen lajittelu antaa rajoitukset tarkkuuteen, käsiteltävien 

objektien kokoon sekä tuloksen muotoon.  

Konetekniikassa käänteistekniikan käyttöä rajoittaa vain insinöörien mielikuvitus: 

suunnittelusta alkaen voidaan löytää tarvetta tehdä 3D-malli jopa vielä 

laaduntarkastuksessa. Käyttökohteita on erikokoisia: työpajasta aina isoon 

konsernitehtaaseen tai insinööritoimistoon.  

Ensimmäinen skenaario, joka automaattisesti tulee mieleen, on 3D-mallin luominen 

niissä korjaustöissä, joissa dokumentointi ei ole saatavilla eri syistä. Yksinkertaisimmassa 

tapauksessa kone tai laite on niin vanha, että teknisiä tietoja on mahdotonta löytää. Laite 

voi kuitenkin olla myös uusi, mutta taloudellisista syistä yritys ei ole ostanut huoltoa 

valmistajalta, joten rikkoutunut kone on korjattava omin voimin pienessä työpajassa. 
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Näissä tilanteissa voidaan käyttää käänteistekniikkaa ja tehdä 3D-malli CAD-muodossa, 

jotta se voidaan valmistaa CNC-työstökeskuksessa. Omasta työkokemuksestani 

mekaanisen korjauksen konepajassa tiedän, että hyvälaatuinen piirros on sorvaajalle 

parempi kuin rikkoutunut osa. Tällainen lähestymistapa ongelmaan siirtää kaiken vastuun 

koneistajalta insinööreille, joilla on enemmän teoreettisia tietoja osan toimivuudesta ja 

sen toleransseista tietyissä olosuhteissa.  

Käänteistekniikkaa käytetään paljon ajoneuvojen suunnittelussa. Uusien autojen 

mallinnus alkaa aina ulkonäöstä, minkä jälkeen suunnittelijoiden tehtävä on sijoittaa 

kaikki tarvittavat tekniset koneet tiedetyn muodon sisälle. Siis kaikista autoista tehdään 

toimistoissa muovailuvahaprototyyppi, jonka skannauksen jälkeen saadaan suoraan 

suunnitteluun valmis kolmiulotteinen malli. Tätä mallia voidaan muuttaa, ja esimerkiksi 

sen turvallisuutta voidaan analysoida. (Raja & Fernandes 2008: 142.) 

Käänteistekniikan käyttö aloitettiin myös tuotannon laaduntarkistuksessa (Stjepandić et 

al. 2015: 342), ja sitä perusteltiin optisten menetelmien mitoituksen tarkkuudella. 

Skannaustavasta riippuen koko osan tarkistus voi kestää tunnin, ja näin saadaan mitattua 

valmistetun osan poikkeuksia suunnitelluista mitoista millimetrin sadasosien 

tarkkuudella.  

Mikäli yrityksen tarvitsee vertailla tuotettaan kilpailijan malliin tai kehittää omaa 

tuotettaan, jotta voisi kilpailla toisten yritysten kanssa, voidaan suorittaa 

käänteismallinnus ostetuista kappaleista. Näin voidaan löytää sellaista ydinteknologiaa, 

jonka pieni muutos voi edistää oman tuotteen markkinoita tai tehdä kahden yrityksen 

tuotteet yhteentoimiviksi.  

Rakennustekniikassakin löytyy käänteistekniikalle käyttömahdollisuuksia. Alueen 

laserskannaus voi lyhyessä ajassa antaa hyvän pohjan seuraaville vaiheille, kuten 

sisätilojen tai korjaustöiden suunnittelulle. Se voi pistepilvestä mallintaa tilan tai alueen 

3D-malliksi, joka voidaan integroida arkkitehtuurisiin CAD-ohjelmistoihin. Tämä voi 

valtavasti helpottaa ja nopeuttaa rakennussuunnittelijan työtä sekä parantaa 

suunnitelmien sopivuutta tiloihin. 
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3 SUUNNITTELUPROSESSI 

Edellisissä kappaleissa määrittelin, että käänteistekniikka on vain käsiteltävän systeemin 

analyysi, jonka tarkoituksena on luoda malli. Mekaniikassa se ilmenee kolmiulotteisena 

geometrisena mallina (ks. luku 2.2). Kuitenkaan tätä tekniikkaa ei voida tutkia ilman 

kokonaisen suunnitteluprosessin täydellistä tarkastelua. Perehtymisanalyysin jälkeen 

tarvitaan vielä tuotteen uudelleensuunnittelua sekä sen käyttöä tuotannon suunnittelussa. 

Xerox Corp.:in varapresidentin (1995–1999) M. F. Holmesin mukaan nykyaikana vain 

systemaattinen näkemys suunnitteluun on oikeaa ja yrityksille voitollista (Otto & Wood 

2001), joten käänteistekniikkaa ei voida käsitellä mainitsematta toisia vaiheita. 

Käänteistekniikan roolia on siis tarkasteltava koko suunnitteluprosessissa. 

Kaikki kehitysprojektit alkavat jo markkinoilla olevasta tuotteesta, joka on jollakin 

tietyllä tasolla hyvin suunniteltu. Asiaan perehtymiseksi pitää selvittää sekä 

markkinoiden että asiakkaiden mielipiteet tuotteesta. On tärkeä tietää suunniteltavan 

kohteen kilpailukyky ja kehitysvektori. Tietenkin on olemassa niitä tapauksia, että 

suunnitellaan yksittäinen osa, jota käytetään erityisesti vanhan koneen korjaustöissä. 

Tässä tilanteessa tarvitaan enemmän asiakkaan odotuksia kuin markkinatutkimusta. 

Kuitenkin tässäkin tapauksessa pitää selvittää, onko myynnissä samanlainen osa tai kone, 

mikä voisi vaikuttaa koko käänteissuunnittelun kannattavuuteen.  

Seuraavien toimenpiteiden merkitys on hyvin iso, koska ilman tuotteen ymmärrystä ei 

voida laadukkaasti suunnitellakaan. Tarvitaan monipuolista tutkimusta systeemin 

ominaisuuksista. Ennustetaan systeemin käyttöominaisuudet, sen toimintatapa sekä 

määritellään suunnittelutehtäviä. Voidaan luoda kolmiulotteinen malli sitten, kun on 

kartutettu kaikki tarvittavat tiedot. Tässä kohdassa käänteistekniikan osuus päättyy.  

Saatua mallia käytetään konseptiksi käänteistekniikkaa seuraavassa 

uudelleensuunnittelun vaiheessa. Asiakkaan tilauksen ja teknisten vaatimusten 

mukaisesti sekä mekaanisen analyysin perusteella tehdään muutoksia tuotteen muotoon, 

materiaaleihin, osiin tai kokoonpanoon. Lopullinen suunnitelma voi jopa muuttaa 

tuotteen toimintatavan tai lisätä uuden teknologian. Käänteistekniikan innovatiivisuus 
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ilmenee parhaiten ja useimmiten tässä vaiheessa. Insinöörien asiantuntemus sekä 

toisenlainen näkökulma ongelmaan auttavat luovan keksinnön syntymistä.  

Uudelleensuunnittelun jälkeen toteutetaan suunnitelma valmistamalla ja käyttämällä tai 

myymällä tuotetta. Mikäli kaikki edelliset vaiheet on tehty oikealla tavalla sekä 

toteutusvaiheessa valittu taloudellisimpia valmistusmenetelmiä, käänteissuunniteltu tuote 

tekee voittoa asiakas-yritykselle. Kuitenkin on mainittava, että ilman innovaatiota 

käänteistekniikka ei ole yleensä kaupallisesti edullinen, jos valmistuserä on pieni. 
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4 KÄÄNTEISTEKNIIKAN METODOLOGIA 

Kolmiulotteisen mallin tekeminen ei ole yksinkertaista, vaan se sisältää tiettyjä 

toimenpiteitä: objektin skannaus, mittaustulosten käsittely ja 3D-mallin tuottaminen 

(Stjepandić et al. 2015: 326). Käänteistekniikkaa voidaan lajitella objektin käsittelytavan 

mukaan. Mitoitukset ja analyysi tehdään menetelmien innovatiivisuusasteesta riippuen 

hävittävästi tai rikkomattomasti. Mikäli tutkimus suoritetaan purkamalla käsiteltävä tuote 

osiksi tai työstetään kerroksittain, saadaan monipuolinen ja hyvin täsmällinen 

kokoonpanokuvio. Jos näyte kuitenkin häviää, ei ole mahdollista arvioida 

käänteistekniikan tuloksia ja verrata lopputulosta alkuperäiseen. Häviämisen estämiseksi 

käytetään rikkomattomia menetelmiä, esimerkiksi tietokoneellista tomografiaa tai 

magneettista resonanssia. (Nee 2015: 2488–2489.) 

4.1 Skannaus 

3D-skannauksen tarkoitus on mitata erityisiä työkaluja käyttämällä käsiteltävä kappale ja 

saada geometrinen muoto kartuttavien mitoitustietojen avulla (Stjepandić et al. 2015: 

326). Mitoitustiedot voivat olla pisteiden, pistepilvien tai ominaisuuksien muodossa. 

Mitoitusmenetelmästä sekä tuotteen monipuolisuudesta riippuen valitaan sopiva muoto. 

Yhden pisteen mitoitusta käytetään, jotta saadaan tietyn kohdan tarkka mitta. ”Yksi piste” 

ei kuitenkaan tarkoita vain yhtä pistettä, sillä mittaustulokseksi saadaan joka tapauksessa 

pisteiden joukko, mutta jokainen niistä on saatu erillisellä ohjeella. Pistepilvi on pisteiden 

kokoelma, joka saadaan ohjaajan syötettyä ohjelman mitoitusjärjestelmään vaatimusten 

mukaiset tiedot. Pistepilviä käytetään, kun tuotteen pinta ei ole riittävän yksinkertainen, 

jotta sen pinta voitaisiin määrittää vain yhdellä pisteellä. Mikäli yhdet pisteet tai 

pistepilvet järjestetään tietyllä tavalla, mitoitusjärjestelmä voi ekstrapoloida niiden 

kokonaisuuden ominaisuuksiksi. Piirteet ovat vuorostaan tärkeitä, koska ne nopeuttavat 

kolmiulotteisen mallin luomista. (Nee 2015: 2488.) 

Esimerkkejä on paljon, sillä lähes kaikilla geometrisilla muodoilla on oma ominaisuus. 

Linja on määritettävä vain kahden pisteen avulla, ympyrä kolmella pisteellä. Lieriö 

saadaan yhdistämällä linja ja ympyrä, ja lieriö on tietenkin reiän geometrinen muoto. 

Tällä tavalla voidaan määritellä reikiä vain viittä pistettä käyttäen. (Fečová & Kočiško 
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2013: 1.) Skannauslajia taas voidaan eritellä metrologian eli mittaustietojen 

kokoamistavan mukaan kahteen isoon ryhmään: näytettä koskeviin ja koskemattomiin 

mitoituksiin, joita tarkastellaan seuraavassa luvussa (Nee 2015: 2489–2490). 

4.2 Mittaustulosten käsittely 

Tämä vaihe sisältää lopullisen pistepilven tuonnin analyysiohjelmistoihin, kohinan 

poistamisen tuloksista ja pisteiden määrän vähentämisen. Koska mallin luomisessa ei 

tarvita niin paljon pisteitä yksinkertaisten pintojen määrittelyyn, pitää poistaa 

pistepilvestä kaikki liiallinen. Joskus tarvitaan enemmän kuin yksi mittaus oikeamman ja 

laadukkaamman tuloksen saamiseksi. Mikäli skannaus suoritetaan muutaman kerran, 

käsiteltävää objektia käännetään ja siirretään mittauspöydällä. Silloin pistepilvien asento 

kolmiulotteisessa suorakulmaisessa koordinaatistossa tulee erilaiseksi joka mittauksessa, 

joten ne pitää asettaa samansuuntaisiksi. Mittaustulosten käsittely on modernien 

ohjelmien työtä, joka kuitenkin edellyttää insinööreiltä hyvää ohjelman algoritmien 

tuntemusta ja ymmärrystä. Insinööri valitsee työn suorittamiseen sopivimman 

suodattimen, jolla tehdään kaoottisesta pistekokoelmasta seuraaviin vaiheisiin 

mukautuvin malli. (Stjepandić et al. 2015: 327.) 

4.3 Kaavojen merkintä 

3D-mallin luomiseen tarvitaan enemmän resursseja muihin vaiheisiin verrattuna. Yleensä 

teknisessä suunnittelussa suosituimmat CAD-ohjelmistot eivät käytä niin paljon pisteitä 

mallin tekemiseen kuin käänteistekniikassa tarvitaan mahdollisimman suuren tarkkuuden 

saavuttamiseksi. Kuitenkin oikeasti suoritetussa skannauksessa tuote on jaettu hyvin 

yksinkertaisiksi osiksi. Niiden pistepilvet yhdistetään ominaisuuksia käyttäen helpoiksi 

malleiksi, joita käsitellään CAD-järjestelmien avulla. Joskus taloudellisista syistä 

tutkimusryhmät joutuvat käyttämään open source -ohjelmia, esimerkiksi lisättyjä 

todellisuuksia. Käänteistekniikan järjestelmät kykenevät vertailemaan kahta mallia 

keskenään. Vertailua voidaan käyttää laadunvalvonnassa esimerkiksi silloin, kun 

tarkistetaan geometrisia toleransseja ja asennetaan tuotannon koneita tarvittaessa. 

(Stjepandić et al. 2015: 327.) 
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5 TYÖKALUT JA SUORITUSMENETELMÄT  

Laaja käyttömahdollisuus ja kaupallinen edullisuus avaavat soveltuvuuden monipuolisiin 

teollisuudenaloihin. Erilaisten tieteenalojen yhdistäminen antaa aina tulokseksi 

teknologioiden integroinnin. Tästä syystä käänteistekniikkaa on viime vuosina kehitetty 

tehokkaasti ja innovatiivisesti, mikä heijastuu ensisijaisesti suoritustekniikoihin ja 

työvälineisiin. 

5.1 Skannaus 

On siis olemassa kaksi tapaa mitata tuote, jotta saisi sen geometriset ominaisuudet 

pistepilven muodossa: koskevat ja koskemattomat (ks. Kuva 1). Koskevien menetelmien 

toimintatapa ilmenee niiden nimestä selkeästi. Mittauskoneilla on mittapää, joka koskee 

kyseistä pintaa jossakin kohdassa ja laskee etäisyyden nolla-asennosta. Erilaisia 

koordinaattimittauskoneita valmistajat kutsuvat koskemattomiksi, koska ne eivät koske 

pintaa. Niissä mittapään pitää olla muutaman millimetrin etäisyydellä tuotteesta, jotta 

mittaus voidaan suorittaa. On olemassa myös suhteellisen pitkillä etäisyyksillä toimivia 

koneita. Kaikkien koskemattomien työkalujen toiminta perustuu pääsääntöisesti 

kappaleen pinnasta heijastumiseen tai sen materiaalin läpäisevyyteen. Seuraavaksi 

käsittellään tällä hetkellä suosituimpia mittausmenetelmiä. (Nee 2015: 2489–2490; 

Stjepandić et al. 2015: 328.) 
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Kuva 1. Tiedon keräämisen lajit (Stjepandić et al. 2015: 328.) 

5.1.1 Koskevat mittausmenetelmät ja koordinaattimittauskoneet  

Koordinaattimittauskoneet eli CMM (engl. Coordinate Measuring Machines) ovat 

mittausvälineitä, joiden mittapää liikkuu muutamassa vapausasteessa ja kosketuksella 

laskee pisteen koordinaatin kolmiulotteisessa ortogonaalisessa koordinaatistossa. 

Markkinoilla on kahdentyyppisiä koneita: nivelvarret (yleensä 7 vapausastetta) ja 

paikallaan pysyvät kiskolliset koneet (3 vapausastetta). Niiden ero on vain 

käyttömukavuudessa ja mittausnopeudessa. Kiskolliset koneet ovat hyvin 

automatisoitavia, koska voidaan laatia yksi ohjelma mittaamaan jatkuvasti samannäköisiä 

osia. Nivelöityä vartta ohjataan manuaalisesti, joten vaikeat kohdat voidaan skannata 

helposti ilman monimutkaisen mittausohjelman kirjoittamista. Tällaiset koneet on 

yleensä varustettu mekaanisilla mittapäillä. (Stjepandić et al. 2015: 328; Nee 2015: 2489) 

Mekaaninen mittapää on vanhin kaikista tyypeistä. Se on kuitenkin edullisin ja hyvin 

suositettu konelaji. Vuosia markkinoilla ollutta mittausmenetelmää on kehitetty ja lähes 

kaikki sen mahdollisuudet tutkittu. Mittapää on yleisesti osiltaan hyvin yksinkertainen: 

se on aina sauva, jonka yhteen päähän on liitetty kosketuselementti ja toiseen sähkökytkin 

sekä jousi. Kun kosketuselementti koskee mitattavan tuotteen pintaa, sauvan liike 

katkaisee kontaktin sähkökytkimessä, joka lähettää mittaussysteemille signaalin 

kosketuksesta (Smith 2016: 189). Jousen jousivakion eri luvuilla voidaan asettaa 
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mittapään kosketusherkkyys eli määrittää, kuinka voimakkaasti sen pitää painaa pintaa, 

jotta sauva liikkuisi ja kone lukisi koordinaatin. Mikäli tämä arvo ei ole riittävän suuri, 

anturi voi reagoida johonkin värähtelyyn ja mittaustuloksesta tulee virheellinen. Toisaalta 

liian voimakas paine voi rikkoa mittapään tai käsiteltävän tuotteen. Mittapään 

kosketusherkkyys muodostuu rajatekijäksi mekaanisilla mittapäällä varustetuille 

koneille, koska esimerkiksi kumisten tuotteiden mittaus on mahdotonta pinnan 

pehmeyden vuoksi. Mittapäältä tuleva paine muuttaa tuotteen geometrista muotoa, joten 

mittaustulos ei ole tarkka. (Stjepandić et al. 2015: 329.) On huomioitava, että mekaaninen 

mittapää voi myös lukea pintoja varren suuntaisakselin kohtisuorassa, mikä laajentaa sen 

käyttömahdollisuuksia monimutkaisten muotojen skannauksissa (Fečová & Kočiško 

2013: 2).  

Mittapään anturin toimintatapa voi perustua myös induktiivisiin tai kapasitiivisiin 

menetelmiin. Sähkökytkin on vanhin, yksinkertaisin ja yleisin anturi, mutta se voi 

reagoida vain yhteen kosketukseen. Yhden pisteen jälkeen pitää keskeyttää kosketus, jotta 

voidaan siirtyä toiseen pisteeseen. Se hidastaa skannausta. Nykyiset anturit voivat lukea 

myös kosketusasteen, eli kuinka vahvasti jousi on puristunut. Tällä tavalla voidaan 

suorittaa mittaus jatkuvasti kosketusta keskeyttämättä ja skannata kaarevia pintoja 

nopeammin.   

Myös kosketuselementin muoto ja koko vaikuttavat mittauksen suorittamiseen. Sen 

muoto on valittava geometrisesti tarkaksi, koska kärjen pitää koskea tuotetta vain yhdessä 

pisteessä, jotta mittaustulos olisi oikea. Tätä edellytystä vastaa parhaiten pallon muoto. 

Kartiomaiset neulat ovat myös sopivia, mutta neula on herkkä pintakarheudelle, joten sitä 

ei paljon käytetä. (Nee 2015: 2492.) Kosketuselementin koko vaikuttaa mittauksiin: jos 

kappaleessa on uria, reikiä ja monimutkaisia muotoja, suuri pallo ei voi käydä niitä läpi 

(Fečová & Kočiško 2013: 3). Sauvojakin on olemassa erimuotoisia ja -pituisia, jotta olisi 

mahdollista mitata kappaleen erityiset ominaisuudet. On sellaisiakin laitteita, joissa vain 

yksi sauvaelementtikombinaatio voi suorittaa skannauksen yhdessä kohdassa. 

5.1.2 Optiset mittausmenetelmät 

Optisten mittausmenetelmien toimintaperiaate perustuu käsiteltävän tuotteen pinnan 

heijastumiseen. Ne voidaan erotella kahdeksi isoksi ryhmäksi: aktiivisiksi ja passiivisiksi. 
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Aktiivisissä menetelmissä käytetään jotakin valon lähdettä sekä jotain anturia, jona 

yleisesti toimii kamera. Lähde säteilee valoa, joka pinnasta heijastumisen jälkeen on 

luettava anturilla. Passiivisissa järjestelmissä tutkitaan pinnan koordinaatit tuotteesta 

otettuja kuvia käyttäen. Se voi perustua sekä valaistun kappaleen muodostamaan varjoon 

että eri näkökulmista näkyviin projektioihin. (Stjepandić et al. 2015: 331–332.) Alla 

mainittujen menetelmien kuvaukset sekä niiden toimintaperiaatteet olen koonnut yhdeksi 

seuraaviin lähteisiin perustellen: Stjepandić et al. 2015: 332–334; Nee 2015: 2489–2491; 

Raja & Fernandes 2008: 17–19, 21–26.   

Laserkolmiomittaus on menetelmä, joka käyttää sinilakia laskemaan etäisyyden 

kyseiseen pisteeseen käyttämällä kahden viitepisteen muodostamaa kolmiota 

heijastumispisteen kanssa. Nämä viitepisteet ovat säteen lähde sekä anturiin tulleen 

signaalin koordinaatit. Koska anturi on pysyvästi kiinnitetty koordinaatistossa ja koska 

lähteen asento tiedetään, geometrian peruslakien avulla lasketaan heijastumispisteen 

koordinaatit samassa kiinteässä koordinaatistossa.   

Lentoaikamenetelmä (engl. Time-of-Flight) perustuu lasermittauksiin, mutta etäisyys 

lasketaan käyttämällä lentoaikaa sekä intensiteettiä. Jotta tuotteen pinta ei vaikuttaisi 

säteilyn intensiteettiin, asennetaan pinnalle heijastintarroja kyseisiin pisteisiin. 

Esimerkiksi kirkkaat tuotteet voivat lähettää osan säteilystä anturin ohi, jos lähde ei 

sijaitse kohtisuorassa pintaan nähden. Mittaustarkkuus riippuu pääsääntöisesti 

lentoetäisyydestä: menetelmä toimii erinomaisesti jopa 100 metrin etäisyyksillä, kun taas 

noin yhden metrin etäisyydeltä tehdyt mittaukset edellyttävät kalliita varusteita, jotta 

saataisiin riittävän tarkka tulos. Lentoajalla on vaihtoehtoinen faasimenetelmä, jonka 

toimintaperiaatteet ovat samoja lukuun ottamatta sitä, että se laskee anturiin tulevan 

aallon vaihemuutoksen määrittämään pinnan koordinaatteja.     

Ohjattu valo on laserkolmiomittauksen modernisoitu vaihtoehto. Tässäkin 

menetelmässä projisoidaan esineelle valoa tietyssä kulmassa ja luodaan heijastuksen 

mukaan kappaleen muoto. Valon säteilykuvio voi muuttua yhdestä pisteestä verkostoksi, 

ja kuvion muoto voi riippua mitoitettavan objektin monimutkaisuudesta. Suosituin 

säteilymalli on linjan muotoinen, ja se saadaan levittämällä yksi valonsäde. Ohjattu valo 

-järjestelmät eroavat positiivisesti laser-veljistään: ne ovat turvallisia ihmiskunnalle, 
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mittaus on nopeaa ja säteilevän valon väriä muuttamalla voidaan parantaa skannauksen 

tulosta.  

Fotogrammetria on objektin mallin luomisprosessi, joka perustuu eri kulmista otettujen 

valokuvien sarjaan. Kuvan objektin mittakaavan määrittämiseksi kuvauskohtaan 

sijoitetaan joitakin viittauskappaleita. Jotta mittaustulos olisi riittävän tarkka, kaikkien 

käsiteltävien esineiden pitää olla liikkumattomia. Tämä menetelmä sallii erittäin 

tarkkojen skannauksien suorittamisen isoilla objekteilla sekä tuottaa hyvin järjesteltyjä 

pisteverkostoja kiinteissä koordinaatistoissa. Skannaustyyppiä käytetään esimerkiksi 

rautatiekalusteiden valmistuksen laaduntarkastuksessa, kun isojen kappaleiden pintoja 

tarkistetaan jopa pari mikronin tarkkuusvälillä (Stjepandić et al. 2015: 341–342). 

5.1.3 Muut koskemattomat skannausmenetelmät 

Tietokonetomografia on yksi koskemattomista skannausmenetelmistä. Sen käyttö on 

mahdollista sekä hävittävästi että rikkomattomasti. Tämän skannausmenetelmän periaate 

perustuu röntgensäteilyyn. Mikäli tiedetään, miten säteen intensiteetti muuttuu, tiedetään 

mitoitettavan kappaleen paksuus. Täydellinen ulkoisten sekä sisäisten muotojen kuva 

muodostuu, kun pyöritetään kappale yhden akselin ympäri. Siis tekemällä tällaisia 

mittauksia mallin pyörimisakselin kautta voidaan saada kappaleen poikkileikkauksia, 

joiden pohjalta luodaan kolmiulotteinen malli.  (Nee 2015: 2488–2489.) 

Magneettikuvaus on kaikille tuttu menetelmä, jonka suosituin käyttökohde on 

lääketiede. Magneettikuvaus mallintaa tutkittavan objektin magneetti- ja radioaaltojen 

avulla käyttämättä potilaille vahingollista röntgensäteilyä. Vahvan magneettikentän 

impulssit reagoivat atomien ytimien kanssa, minkä tuloksena saadaan poikkileikkauksien 

sarja. Menetelmä on erittäin hyödyllinen ihmisten elimien tutkimiseen. (Stjepandić et al. 

2015: 336–337.) 

5.2 Mittaustulosten käsittely  

Skannauksen tulokseksi saadaan pistepilvien, poikkileikkauksien tai verkkojen sarja 

työmenetelmästä riippuen (Nee 2015: 2488). Kaikki tiedot pitää nyt suodattaa ja muuttaa 

luettavaan muotoon, jotta voisi seuraavassa vaiheessa laatia kolmiulotteisen mallin. 
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Skannauksen jälkeen ei tarvita enää muita laitteita, vaan kaikki prosessit suoritetaan 

tietokoneohjelmistoilla. Kuitenkin käänteismallinnettavan kappaleen on oltava saatavilla, 

jotta voidaan vertailla ominaisuuksien tarkkuutta.  

Ensiksi otetaan käyttöön markkinoilla oleva ohjelmisto ja ladataan siihen kaikki 

mittaustiedot. Jotta 3D-mallin luominen olisi nopeampaa ja mukavampaa, pitää poistaa 

epäonnistuneita pisteitä. Tätä vaihetta ei ole mahdollista tehdä automaattisesti yhdellä 

algoritmilla joka kerta eikä se onnistu ilman asiantuntevaa käyttäjää, joka voi 

silmämääräisesti valita tarvittavan suodatusasteen (Stjepandić et al. 2015: 327). Tulosten 

epäonnistumiseen johtavat esineen rikkoutuneet pinnat, mittausmenetelmän tai 

mittausvälineiden väärä valinta, pintojen heijastumiskyky tai mitoituslaitteen heikko 

kiinnitys työpöytään. Suodatusta tarvitaan lisäksi silloin, kun pitää laskea mittausdatan 

volyymi, jotta mallinnusjärjestelmät voisivat nopeammin käsitellä aineistoja. Useat 

algoritmit sallivat automaattisesti tuotteiden reunojen erottelemisen pistepilvistä pintojen 

normaalivektorien suunnan perusteella, mikä nopeuttaa kiinteiden kappaleiden 

mallinnusta paljon. (Stjepandić et al. 2015: 339.) 

Toiseksi yhdistetään kaikki mittaustulokset kokonaisuudeksi. Tätä vaaditaan, koska useat 

skannausmenetelmät antavat tuloksiksi kuvauksien sarjoja, kuten poikkileikkauksia tai 

perspektiivejä. Nämä kaikki yhdistettynä parantavat tuotekuvauksen tarkkuutta. Lisäksi 

ohjelmistossa ilmoitetaan kaikkien näiden tuloksien absoluuttiset koordinaatit, jolloin 

mallista tulee yksiselitteinen. Tämäkin vaihe parantaa käsiteltävän aineiston luettavuutta. 

Se voi kuitenkin johtaa joidenkin pisteiden tuplaukseen, eli pinnat tulevat 

ylimääritetyiksi. Siksi voidaan joskus korottaa suodatusastetta ehkäisemään tätä 

ongelmaa. (Stjepandić et al. 2015: 339.) 

Seuraavaksi määritetään pisteistä tai poikkileikkauksista kappaleen pinnat. Se voidaan 

tehdä kahdella tavalla: 1) laskennallisella tai 2) graafisella tavalla (Stjepandić et al. 2015: 

339). Laskennallinen pinnan määritys perustuu Delaunay-kolmiomittaukseen. Sen 

periaate on löytää sellaisten kolmioiden joukko absoluuttisessa koordinaatistossa, että 

jokainen piste on ympyrän radalla kahden lähimmän pisteen kanssa. Toisin sanoen 

jokaisen kolmion ympäri on mahdollista piirtää vain yksi ympyrä. (Wikipedia 2016.) 

Graafinen menetelmä kohdistuu tietokoneellisesti vain ulkonäköön liittyvään lopullisen 
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mallin latuun interpoloimatta pintaa mitattujen pisteiden kautta (Stjepandić et al. 2015: 

339 – 340). Tämän toimenpiteen loogisena seurauksena suoritetaan pintojen 

approksimaatio, joka tasoittaa pintoja niin, että kaikki kaarevat sekä karheat pinnat tulevat 

yleensä lopulliseen muotoon. Käytännöllisesti approksimaatio vielä vähentää mallin 

ylimäärittelyä. Mikäli käänteismallinnuksen tavoitteena on jonkun tuotteen 

kehitystutkimus, tehdään FEM-laskenta, jonka suorittamiseksi on jo tehty jako 

elementteihin. Se nopeuttaa valtavasti suunnitteluprosessia. Jos kuitenkin tarvitaan 

kiinteän kappaleen valmistamista tuotteen korjauksessa tai kopion tekemisessä, on 

olemassa vielä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat siirtymisen muodosta 3D-malliin. 

(Stjepandić et al. 2015: 340.) 

5.3 Kolmiulotteisen mallin laatiminen 

On olemassa kaksi vaihtoehtoista tapaa suorittaa tämä vaihe. Ensimmäinen on 

monikulmioverkon muotoinen tulos. Toinen on kiinteän kappaleen formulointi 

käyttämällä esineen ominaisuuksia. Kummallakin tavalla on omat etunsa ja puutteensa, 

mutta molemmat ovat aikaa vieviä ja asiantuntemusta vaativia menetelmiä. (Nee 2015: 

2495.) Lopputuloksen muodon valinta riippuu siitä, mikä on koko 

käänteismallinnusprojektin tavoite. Jos se on analyyttinen mekaanisten ominaisuuksien 

tutkimus, laaduntarkistus tai taiteellinen työ, monikulmioverkko on oikein valinta. Jos 

tarvitaan kolmiulotteista CAD-mallia, suositellaan kiinteää kappaletta. Sitä tarvitaan 

yleisesti, kun suoritetaan korjaustöitä ilman varaosia tai valmistetaan tuote ilman 

olennaisia tietoja sen geometriasta. 

Monikulmioverkon etu toiseen vaihtoehtoon verrattuna on se, että se säilyttää mallin 

kuvauksen tarkimmalla tasolla. Sen tulokseksi saadaan tarkasti sitä, mitä on skannattu. 

Tarkkuus on myös tämän menetelmän puute: jos esine on vahingoittunut, se heijastuu 

automaattisesti 3D-mallin tarkkuuteen ja sen korvaamiseen tarvittavan työn määrään. 

Tämä menetelmä edellyttää mallin jatkuvuutta, jotta verkkoon ei tule koloja. Niitä voi 

esiintyä, jos skannausvälineet eivät mahdu pinnan onkaloon ilman laitteen tai esineen 

rikkoutumista tai jos valo ei heijastu anturiin näistä pisteistä eri syiden vuoksi. Tässä 

tapauksessa tarvitaan kaikkien kolojen korjaamista manuaalisesti, mikä vie valtavasti 

aikaa ja pitkittää suunnitteluprosessia. Tätä menetelmää käytetään usein additiivisessa 
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tuotannossa ja muotoilussa, joissa ohjelmisto tarvitsee yleensä toiminnassaan 

monikulmioverkkoja ja joissa työ sisältää paljon verkon käsittelyä. (Nee 2015: 2495–

2496.) 

Kiinteää kappaletta tarvitaan yleisesti perinteisessä suunnittelussa tai tuotannossa, 

joissa kaikki kalustot käyttävät asiakirjana CAD-mallia. Saadakseen kiinteän kappaleen 

suodatetusta pistepilvestä tai jo monikolmioverkoksi muuttuneesta mallista pitää suorittaa 

seuraavat vaiheet: jakaminen ja ominaisuuksien havaitseminen.  

Jakaminen suuriin osiin yhdistää kaikki lähellä toisiaan olevat elementit suuremmiksi 

segmenteiksi niin, että kaksi rajoittuvaa homogeenista osaa yhdistettynä esiintyvät 

heterogeenisena kokonaisuutena. Tämä toimenpide suoritetaan silloin, kun käsitellään jo 

valmista monikulmioverkkoa. Näin pystytään määrittämään pinnat ja rajat niiden välillä 

ehdottomasti. (Nee 2015: 2497.) 

Kun käsitellään verrattain yksinkertaisia tuotteita, joissa ei ole paljon kaarevia muotoja, 

on helpompi käyttää suoraan mitattua pistepilveä. Näin havaitaan kappaleen 

ominaisuudet – sekä tasaiset pinnat että reiät huomioiden niiden muodot ja koot. Tämä 

on hyödyllistä silloin, jos ennen skannausta suunniteltiin ja määritettiin, kuinka paljon 

mittauksia tarvitsee tehdä, jotta saataisiin kerättyjä kaikki tiedot esineestä. Tällöin ei 

tarvitse suodattaa pistepilviä, koska pisteiden määrä on jo supistettu mahdollisimman 

pieneksi. (Fečová & Kočiško 2013: 1–2.) Ainoa tehtävä on kaikkien pisteiden 

sijoittaminen yhteen absoluuttiseen koordinaatistoon. Mikäli tällainen skannaus on 

mahdotonta esineen muodosta johtuen, suoritetaan mahdollisimman täydellinen mitoitus 

ja suodatetaan pistepilvi koneellisesti. Ominaisuuksien havaitseminen koostuu 

tietokoneanalyysista, joka etsii geometriset riippuvuudet eri pisteiden välillä. Esimerkiksi 

kolmella pisteellä voidaan määritellä taso. Jos tähän tasoon kuuluu paljon muita pisteitä, 

ohjelma automaattisesti assosioi ne yhdeksi tasoksi ja muuttaa mallia. Vastaavasti 

pistepilvestä voidaan löytää kaikki tarvittavat ominaisuudet, jotta 3D-mallista voidaan 

luoda kiinteä kappale.  

3D-malli on valmis. Riippumatta mallinnustavasta tämä ei ole käänteistekniikan 

päätöskohta. Jokainen insinöörien menetelmä loppuu tarkistusvaiheeseen. Tämänkin 

suunnittelutavan pitää olla kontrolloitua ohjelmiston käsittelyn jälkeen. Tarkistus tehdään 
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yksinkertaisella prosessilla, jonka periaate on vertailla loppumallia fyysiseen 

kappaleeseen. Siksi alkuperäinen tuote pitää säilyttää koko mallinnuksen ajan. Jos 

mallissa esiintyy joitakin virheitä, niitä voi korjata manuaalisesti 3D-mallissa. Yleensä 

virhe on jonkin reiän toleranssi, josta tuli virheellinen mitoitusvirheen takia. Kun kaikki 

virheet on korjattu, voidaan kääntää malli sopivaan muotoon, jonka määrittää yrityksessä 

käytetty ohjelmisto. Nyt käänteistekniikka on päättynyt. 
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6 YHTEENVETO 

Kandidaatintutkielmani tarkoituksena oli perehtyä käänteistekniikkaan mekaanisen 

suunnittelun näkökulmasta ja selvittää sen käyttömahdollisuuksia konetekniikan 

työtehtävissä. Työssäni käsiteltiin käänteistekniikkaa yleisellä tasolla sekä 

havainnollistettiin sen käyttöä perinteisessä tuotannossa rajoittaen kuitenkin aiheen 

käsittelyä käänteistekniikan toimintoihin suunnitteluprosessissa sekä sen päävaiheisiin. 

Työhön kerättiin tällä hetkellä käytetyimmät skannausmenetelmät ja perehdyttiin 

datankäsittelyn toimintatapoihin. Työssä erotettiin kaksi mahdollista menetelmää laatia 

kolmiulotteinen malli skannaustietojen perusteella. Näihin tietoihin nojautuen 

innovatiiviset suunnittelijat voivat löytää toimintaansa uusia työtapoja ja työkaluja tai 

kokonaan vaihtaa tutkimussuuntaa.  

Tutkielma näyttää käänteistekniikan monipuolisuuden – jopa huomioimatta 

tietotekniikan alaa, jossa käänteismallinnus on yksi yleisistä suunnittelumenetelmistä. 

Nykyaikana 3D-mallin luominen on olennainen osa sekä suunnittelua että valmistusta, 

koska se voi sisältää lähes täydellisiä tietoja tuotteen toimivuudesta ja ominaisuuksista. 

3D-malli toimii virtuaalisena tuotteena teknisessä viestinnässä. Siksi olen kiinnostunut 

käänteistekniikasta, sen menetelmistä ja niiden integroinnista perinteiseen tekniikkaan.  

Koskevia koordinaattimittauskoneita on ollut jo verrattain pitkään 

suunnittelumaailmassa. Niiden toiminta vaatii kuitenkin asiantuntemusta ja kallista 

välineistöä. Tällä hetkellä on jo olemassa valmiita markkinaratkaisuja, jotka sallivat 

optisesti skannata ja luoda mallin puolessa tai yhdessä tunnissa. Näiden laitteiden 

toiminta on yksinkertaisempaa ja koulutusaika lyhempi kuin aikaisemmin. On tärkeä 

pitää mielessä skannausmenetelmien toimintaperiaatteet, koska joskus suunnittelussa 

tarvitaan monien menetelmien yhdistämistä tuotteen geometrisen monimutkaisuuden tai 

materiaalien ominaisuuksien vuoksi.  

Käänteistekniikan toteuttaminen vaatii hyvää suunnittelua, koska on olemassa niin paljon 

erilaisia skannaustapoja, suodatusvälineitä, mallien muotoja sekä mallinnusohjelmistoja. 

Käänteistekniikassa mielestäni tärkein vaihe on mallin tarpeen määrittäminen: mihin 

tehtäviin tarvitaan virtuaalinen 3D-malli? Onko se lujuusanalyysi FEM-ohjelmalla tai 
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prototyypin valmistus 3D-tulostimella, tarvitaanko täydellinen kolmiulotteinen malli 

CAD-ohjelmaan tai mikä skannaustarkkuus riittää? Ensiksi pitää vastata näihin 

kysymyksiin ja vasta sen jälkeen etsiä tarvittava käänteistekniikan suoritusmenetelmä – 

varmasti sellainen löytyy.  
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