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Nykypäivänä koneensuunnitteluprojektien lähtötietoina käytetään yhä enemmän 

laserkeilaimilla ja joskus myöskin fotogrammetrialla tuotettuja pistepilviaineistoja. 

Yleensä nuo käyttöön saatavat aineistot ovat kuitenkin lähes tai täysin 

käsittelemättömässä muodossaan. Tämän työn tavoitteena on selvittää, kuinka tuolla inen 

materiaali saadaan mahdollisimman kätevästi valjastettua koneensuunnittelijo iden 

käyttöön heidän omille työasemillensa. Pyritään myös selvittämään, saisiko joillak in 

ohjelmilla muodostettua suoraan pistepilvistä 3D-mallinnusohjelmien piirteitä, ilman 

käyttäjän tekemää manuaalista ja aikaa vievää mallintamista.  

Tutkimukseen kuuluu teoriaosuus, käytännön projektiosuus sekä erilaisten 

pistepilvityöskentelyyn liittyvien ohjelmien ja menetelmien vertailuun ja testaamiseen 

keskittyvä osuus. Projektiosuuteen kuuluu kaksi erillistä pistepilvimallintamisen 

projektia Finnsementin sementtitehtaille Paraisilla ja Lappeenrannassa, joissa käytetty 

työn kulku on kuvattu ja selostettu auki käytettyine ohjelmistoineen. Muiden 

menetelmien tutkimukseen liittyvässä osuudessa testataan fotogrammetrisia menetelmiä 

muutamine sovelluksineen. Lisäksi käydään läpi, millaisia mahdollisuuksia pintamalleja 

pistepilven päälle luovat ohjelmistot tarjoavat 3D-suunnittelussa. Myös pistepilvien 

tiedostomuodoista ja tiedostojen käsittelystä on kirjoitettu yksi osuus.  

Työn tuloksina saatiin käsitys pistepilvien käsittelyyn käytettävien erilaisten 

ohjelmistojen soveltuvuudesta koneensuunnittelutoimiston käyttöön. Manuaalisen 3D-

mallintamisen voidaan todeta olevan luotettavin menetelmä saada pistepilven pohjalta 

luotua käyttökelpoinen suunnitteluympäristö 3D-ohjelmistoon. Erilaiset automaattises t i 



 

pistepilven päälle mallintavat ohjelmistot ovat joko niin kalliita tai tuottamansa mallin 

suhteen niin huonolaatuisia, että niiden käyttäminen ei ole koneensuunnittelussa järkevää.  

Työn tuloksena opittua pistepilvikäsittelyn työnkulkua voidaan jatkossa käyttää 

suunnitteluprojektien apuna sellaisenaan. Aina kun ollaan tekemisissä pistepilvien 

kanssa, voidaan tämän työn oppeja soveltaa käyttöön. Myös taulukko, johon eri ohjelmien 

käyttämät tiedostomuodot on eritelty, tulee varmasti olemaan hyödyllinen pistepilvien 

tiedostomuoto-viidakossa.  
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ABSTRACT 

Efficient use of point clouds in machine design 

Antti Niskanen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2022, 67 pp.  

Supervisors at the university: M.Sc. Jussi Salakka, Professor Emil Kurvinen, Professor 

Juhani Niskanen 

 

Today, point cloud data produced by laser scanners and sometimes also by 

photogrammetry are increasingly used as an input for machine design projects. However, 

that data is usually in its completely unprocessed form. The main goal of this work is to 

find out how such material can be conveniently harnessed for use by machine designers 

at their working stations. The aim is also to find out whether some programs could create 

3D-features right out of a point cloud, without time-consuming manual modeling by the 

user.  

This research includes a theoretical part, a practical project part and a part focusing on 

the comparison and testing of different point cloud programs and methods. The project 

part includes two separate point cloud modeling projects for Finnsementti Ltd cement 

plants in Parainen and Lappeenranta, and it contains the workflow for the working process 

and for the used software. In the research part of other methods, photogrammetr ic 

methods are tested with a couple of softwares. Also, the possibilities offered by softwares 

that can create surface models straight from a point cloud are discussed. In addition to 

that, point cloud file formats and proper file handling protocols are also being evaluated.  

As a result of the work, an understanding of the suitability of different software for 

handling point clouds for use in a machine design office. Manual 3D modeling is found 

to be the most reliable method to get a usable design environment for 3D software based 

on a point cloud. The various softwares that automatically models over a point cloud are 

either so expensive or the quality of the models that they produce is so poor that it makes 

no sense to use them in machine design.  



 

 

In the future, the point cloud processing workflow learned as a result of the work can be 

used to help design projects as such. Whenever you are dealing with point clouds, the 

lessons of this work can be applied to the use. The table in which the file formats used by 

the different programs are broken down will also be useful in the file format jungle of the 

point clouds. 
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1 JOHDANTO 

Työn lähtökohtana on JKL Mechanics Oy:lle (JKLM) suunnittelutoimistona saavuttaa 

parempi ymmärrys ja osaaminen 3D-skannaamisen/laserkeilauksen laitteisto sta, 

skannauksen lopputuloksena saatujen pistepilvien käsittelystä sekä ennen kaikkea niiden 

tehokkaasta käyttämisestä suunnittelun apuna ja suunnittelulähtökohtana.  

Tarve tämän osaamisen kasvattamiselle on lähtenyt siitä, että suunnitteluprojekteissa on 

tätä nykyä yhä useammin laserskannerien tuottamaa pistepilvi-muotoista lähtöaineistoa 

suunnittelun pohjaksi. Mitä paremmin niitä osataan käsitellä, sitä enemmän niistä on 

hyötyä suunnitteluprojekteissa.  

Pistepilvien tuottamisen menetelmät ovat laserkeilaus ja fotogrammetria. Laserkeilaus on 

menetelmä, jossa lasersäteiden heijastusten avulla voidaan luoda ympäröivän maailman 

kohteista pistepilvi. Fotogrammetrisilla menetelmillä voidaan ohjelmistojen avulla luoda 

tavallisista kaksiulotteisista valokuvista kolmiulotteisia pistepilviä. Teollisuuskohte iden 

kuvantamisessa enemmän käytetty menetelmä on laserkeilaus, sillä saatavien pistepilvien 

paremman tarkkuuden ja menetelmän yleisen luotettavuuden vuoksi. Selvitetään 

kuitenkin, olisiko fotogrammetrisen menetelmän avulla mahdollista tuottaa riittävän 

laadukkaita pistepilviä suunnittelun lähtötiedostoiksi, käyttäen tavallista 

kompaktikameraa.  

Laserkeilausta tarjoavia mittauspalveluita on nykyään Suomessakin kymmeniä, mutta 

heillä ei kuitenkaan yleensä ole kovin hyvää osaamista pistepilvien jatkokäsittelyssä eli 

3D-mallintamisessa, koska he ovat keskittyneet itse mittauspalveluiden tuottamiseen.  

Tämän diplomityön ja kehitysprojektin tavoitteena onkin kehittää mallinnuspalve lu, 

jonka avulla laserkeilatusta materiaalista saadaan muokattua laitesuunnitte luun 

soveltuvia, aikaisempaa keveämpiä 3D-malleja aikaisempaa nopeammin. 

Lopputuloksena pistepilvestä luotu 3D-malli saadaan sellaiseen muotoon, että se voidaan 

syöttää mihin tahansa suunnitteluohjelmaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työssä 

luodaan selkeä ja käytännöllinen ohjeistus pistepilvien käsittelyyn ja käyttöön, 

soveltuvien ohjelmistojen ja työkalujen avulla.  
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Tuohon tavoitteeseen pyritään pääsemään testaamalla sopivia ohjelmistoja ja työkaluja, 

joilla pistepilvet saadaan muokatuksi tarpeenmukaisiksi. Eli perehdytään olemassa 

oleviin ohjelmistoihin ja valitaan niistä ne, joiden työkaluilla pistepilviä saadaan 

kevennettyä ja karsittua 3D-mallinnusohjelmistoille sopiviksi mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Perehdytään myös 3D-mallinnusohjelma Inventorin 

ominaisuuksiin pistepilvien pohjalle tehtävässä mallinnuksessa. Sen lisäksi perehdytään 

älykkäämpiin ohjelmistoihin, jotka kykenevät pienen käyttäjän ohjauksen avulla 

tunnistamaan ja tuottamaan valmiita 3D-objekteja pistepilven pohjalle.  

Edellä mainittujen lisäksi tehdään lyhyt katsaus fotogrammetristen menetelmien 

tehokkuuteen pistepilvien luonnissa. Tehdään fotogrammetrisilla ohjelmisto il la 

kokeellisia malleja, joilla pyritään selvittämään voisiko niitä käyttää riittävällä tasolla 

tehdasmallien luonnissa tai edes joidenkin osakokonaisuuksien pistepilvien luonnissa.  

Sekä laserkeilaukseen että fotogrammetriaan liittyen on tehty hyvinkin paljon tieteellistä 

tutkimusta. Kuitenkin, valtaosa artikkeleista on kyseisten menetelmien 

kuvantamislaitteiden ja kuvantamistekniikoiden teknisiin yksityiskohtiin keskittyviä, 

eivätkä ne näin ollen ole tämän työn päämäärien, eli itse pistepilvien suunnittelutyössä 

hyödyntämisen kannalta erityisen relevantteja.  

Useat suomalaisten teknillisten korkeakoulujen lopputyöt ovat käsitelleet 

pistepilvimallintamista ja mallien hyödyntämistä erilaisissa teollisuuden, rakentamisen ja 

ympäristömallintamisen kohteissa. Työt käsittelevät mm. ympäristön 3D-mallintamista 

dronella kuvatun videon pohjalta, 3D-laserkeilausaineiston hyödyntämistä 

inframallintamisessa, pistepilvitiedon hyödyntämistä korjaushankkeen 

arkkitehtisuunnittelussa, laserkeilausta työkaluna lasitusten mittauksissa, pistepilvien 

tehokasta käsittelyä inventointimallintamisessa, pistepilviaineiston käsittelyohjelmien 

vertailua, pistepilvien hyödyntämistä uudisrakennussuunnittelussa sekä 3D-

skannaamisen ja fotogrammetrian hyödyntämistä suunnittelutyössä.  

Kaikki nuo opinnäytetyöt ovat omalla tavallaan ihan hyviä ja laadukkaita tutkielmia, 

mutta ennen kaikkea tämän työn aihepiiriä sivuavista töistä suosittelen Henri Lapin 

(2020) diplomityötä ”Teollisuuskohteen pistepilvien vertailu ja hyödyntäminen”, Pauli 

Ahosen (2015) insinöörityötä ”Laserkeilaus, laserkeilausmittauksen suorittaminen ja 

pistepilven käsittelyohjelmien vertailu” sekä Eetu Siitosen (2011) insinöörityötä ”3D-

skannaamisen ja fotogrammetrian hyödyntäminen suunnittelutyössä.”  
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Henri Lapin LUT:ssa vuonna 2020 kirjoittama diplomityö ”Teollisuuskohteen 

pistepilvien vertailu ja hyödyntäminen” on hieman tämän työn kanssa samansuunta is ia 

asioita haarukoiva. Kuitenkin lähempi tarkastelu osoittaa, että Lappi on työssään 

keskittynyt ennen kaikkea kuvantamislaitteiden tuottamien pistepilvimallien tulosten ja 

tarkkuuden vertailuun, kun taas tämän työn pyrkimyksenä on tarkastella ja kehittää 

prosessia kohteiden kuvantamisen jälkeen.  

Pauli Ahosen insinöörityö käsittelee laserkeilausta ja pistepilvien käsittelyä sekä selvittä ä 

mallinnusohjelmien Trimble Realworksin ja Leica Cyclonen välisiä eroja ja 

ominaisuuksia kohdeyrityksen tarpeita ajatellen. Ahonen keskittyy kertomaan hyvin 

kohdennetusti juuri noiden edellä mainittujen ohjelmien työnkulkuja, kun taas tässä 

työssä perehdytään laajemmin eri mahdollisuuksiin pistepilvien käsittelyssä. Sen lisäksi 

tässä työssä ei itse suoriteta laserkeilauksia vaan laserkeilatut pistepilvet eri kokeiluihin 

tulevat alihankkijalta. 

Eetu Siitosen insinöörityössä on käsitelty laserkeilausta ja fotogrammetriaa. Erityises t i 

fotogrammetriasta kertovassa osuudessa on ansiokkaasti kerrottu kameran kalibroinnista 

sekä niin kutsuttujen automaattisesti tunnistettavien koodattujen kohteiden käytöstä. Ne 

ovat hyvää täydennystä tässä työssä selostettaviin asioihin fotogrammetriasta.  
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2 PISTEPILVIMALLINTAMISEN PERUSTEET 

Esitellään aluksi termistöä laserskannauksen ja pistepilvimallien ympärillä, jotta 

ymmärretään teknologian perusteita hieman paremmin. Käydään läpi, kuinka 3D-

skannaus on osa käsitettä nimeltä takaisinmallintaminen. Kerrotaan lisäksi missä 

pistepilviä erityisesti käytetään. Sen jälkeen käydään läpi itse pistepilven käsite, 

selostetaan mitä se tarkoittaa ja lisäksi, millä teknologioilla niitä voi luoda.  

2.1 Takaisinmallintaminen 

Takaisinmallintamiseksi kutsutaan prosessia, jossa olemassa olevia kappaleita, 

osakokoonpanoja tai tuotteita halutaan kopioida ilman piirustuksia, dokumentaatiota tai 

tietokonemallia. Takaisinmallintamista kuvataan myös prosessina, jossa luodaan CAD-

malli 3D-pisteistä, jotka on hankittu olemassa olevista tuotteista skannaamalla ja 

digitoimalla. (Raja, Kiran, 2007) Käytännössä tämä tarkoittaa, että takaisinmallinnettava 

tuote puretaan osasiinsa, jonka jälkeen sitä analysoidaan siten, että siitä pystyy tekemään 

vastaavan tuotteen. Prosessia kutsutaan takaisinmallintamiseksi, koska siinä työvaiheet 

kulkevat takaperin verrattuna alkuperäisen tuotteen suunnitteluun. Kyseistä menetelmää 

käytetään esimerkiksi silloin, kun varaosan hankkiminen alkuperäiseltä toimittajalta ei 

ole mahdollista. (Hess, B., 2019)  

Pistepilvien tuottaminen on hyvä esimerkki takaisinmallintamisesta, sillä ennen kaikkea 

teollisuudessa sitä käytetään yleensä juuri valmiiden kokoonpanojen, tilojen ja laitteiden 

muotojen sekä suhteellisen sijainnin havainnointiin ja tämän tiedon sähköiseksi 3D-

ohjelmistoja varten saattamiseen. Tätä tietoa käytetään suunnitteluprojektien lähtötietona 

ja 3D-pohjaisen laitesuunnittelun referenssitietona. Tämä mahdollistaa myös digitaalisen 

kaksosen alhaisen maturiteettimallin.  

2.2 Pistepilvi 

Kolmiulotteisessa kartesiaanisessa koordinaattisysteemissä, piste määritellään kolmella 

koordinaatilla, jotka yhdessä osoittavat pisteen paikan suhteessa avaruuden nollapisteessä 

olevaan alkupisteeseen, origoon. Määritelmällisesti pistepilvi on kokoelma tällaiseen 

avaruuteen sijoitettuja pisteitä. Sana ’pilvi’ kuvastaa pistejoukon epäjärjestelmällistä 

luonnetta. (Cao et. al. 2019) Pistepilvi voi kuvata 3D-koordinaattisysteemissä muotoa 
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reaalimaailman kappaleille. On tärkeätä ymmärtää, että pisteet ovat aina sijoittuneet 

kappaleiden pinnoille. Jokaisella pilven pisteellä on kolme koordinaattia, joiden avulla se 

sijoittuu avaruuteen ja usein sillä on myös väri- sekä intensiteettitieto. (Rooms, F., 2019) 

Pistepilviä käytetään 3D-verkotuksella tai muilla tavoin käsiteltyjen mallien luontiin. 

Noita malleja käytetään 3D-mallinnuksessa useilla aloilla, kuten lääketieteellisessä 

kuvantamisessa, arkkitehtuurissa, 3D-tulostuksessa, valmistuksessa, 3D-pelaamisessa ja 

monenlaisissa virtuaalitodellisuuden sovellutuksissa kuin teollisuudessakin suunnitte lun 

aputyökaluna. (Tech target, 2016)  

2.3 Pistepilvien hyöty suunnittelussa 

Erinäköisissä suunnitteluprojekteissa skannatut lähtötiedostot ovat parhaimmillaan 

vaikkapa tilatietojen lähteenä. Kun kohde mitataan laserskannerilla, saadaan yhdellä 

kertaa kaikki mahdolliset skannauskohteen sisässä olevat mittatiedot. Voidaan säästää 

huomattavasti suunnitteluaikaa, kun ei tarvitse tarkkaan ennen suunnittelutyön 

aloittamista tietää, mitä mittatietoja kohteesta tullaan tarvitsemaan.  

Skannaustuloksena saatu pistepilvi-muodossa oleva täydellinen tilamalli on käytettävissä 

suunnittelijan omalta työpisteeltä. Suunnitteluprojekteja tehdään Suomesta ympäri 

maailman, jolloin tilamalleilla saadaan parempi varmuus tuotteen sijoittelusta 

kohdemaassa. Käytännössähän tällainen tilatieto tarkoittaa sitä, että suunnittelija voi 

virtuaalisesti mennä siihen tilaan, jossa skannaus on suoritettu ja tarkastella sekä mittail la 

tarvitsemiaan kohteita omalta työpisteeltään.  

Tilamalli on hyvä selkänoja suunnittelussa ja antaa vapaammat kädet tehdä työtä, koska 

se mahdollistaa tilojen tehokkaamman ja luotettavamman käytön täysimääräises t i 

hyödyksi, koska tarkkaan kolmiulotteiseen pistepilveen voi luottaa ja laitteita voi jopa 

suoraan sovittaa siihen CAD-ohjelmistoissa. Haitoiksi tilamalleille voidaan sanoa mm. 

epävarmuuden niiden oikeasta sijainnista, vanhempien mallien ajantasaisuudesta ja 

teknologian osaamisen tason kohdemaassa.  
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2.4 Pistepilven luominen 

Käytännössä pistepilviä luodaan kahdella eri tavalla, laserkeilauksella ja 

fotogrammetrisin menetelmin. Se kumpaa menetelmää käytetään, riippuu kuvattavasta 

kohteesta ja siitä, millaista tarkkuutta aikaansaadulta pistepilvimallilta edellytetään.   

2.4.1 Laserkeilaus.  

Laserkeilain on mittalaite, jolla pystytään mittaamaan pisteitä koskematta kohteeseen.  

Laserkeilain-teknologia perustuu laserpulssien mittaukseen. Laitteet lähettävät ohjatusti 

lasersäteitä ympärilleen ja mittaavat aikaa, joka säteiden heijastuksilla kestää saapua 

takaisin laitteelle. Siitä voidaan määritellä mitattavien pisteiden etäisyys laitteesta. 

Etäisyysmittauksen tarkkuus riippuu pääasiassa vastaanotetun lasersäteen 

voimakkuudesta, mikä riippuu paljon kohteen heijastavuudesta. Heijastavuus riippuu 

lasersäteen tulokulmasta kohteen pintaan ja myös skannattavan pinnan ominaisuuksista.  

 

Maalaserskannaus on kaikkein yleisin menetelmä tehdä skannauksia. 

Maalaserskannaukset suoritetaan yleensä kolmijalan päälle aseteltavalla laserkeilaime lla. 

Siitä on olemassa monenlaisia variaatioita ja käytettävä laite tulee aina valita 

tapauskohtaisesti. Jotkin skannerit muun muassa soveltuvat sisäkäyttöön ja keskipitkil le 

etäisyyksille (100m asti). Sen lisäksi on olemassa laitteita ulkokäyttöön pitkille 

etäisyyksille (>100m) ja lyhyille etäisyyksille (muutama metri). Tyypillisesti lyhyiden 

etäisyyksien skannereilla myös mittaustarkkuudet paranevat. Tämän lisäksi on olemassa 

liikuteltavia laserskannereita, kuten kannettavia käsilaserskannereita, autoon liitettäviä 

skannereita ja ilmakuvauksen sovellutuksia, jolloin kuvaus tapahtuu vaikkapa dronen 

avulla. (Fröhlich, Mettenleiter, 2004)  

 

Laserkeilaimista käytetään myös hieman laajempaa nimitystä LiDAR. Sana on alun perin 

yhdistelmä sanoista light ja radar, mutta nykyään lyhenteen sanotaan tulevan sanoista 

light detection and ranging. LiDAR toimii joko ultravioletti- tai infrapunalaser-säteil lä. 

(Vercator, 2019)  

 

Laserkeilaimia käytetään tyypillisimmin erilaisiin pinnanmuotojen kuvantamis-

tutkimuksiin esimerkiksi infra-rakentamisessa ja kaivosteollisuudessa sekä 

luonnonilmiöiden tutkimukseen esimerkiksi maanvyörymien, maanjäristysten ja 

tsunamien ympäristövaikutusten tarkkailussa. (Level five supplies, 2019) Myös 
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autonomiset autot ja robotti-imurit käyttävät LiDAR-teknologiaa ympäristön muotojen ja 

esteiden havainnointiin. Jopa uusimmasta iPhonesta (iPhone 12 Pro) löytyy LiDAR-

skanneri ympäristön mittailua varten. (Techradar, 2021) Voidaankin sanoa LiDAR-

teknologian olevan arkipäiväistymässä, kun jo kuluttajatuotteistakin niitä löytyy.  

 

2.4.2 Fotogrammetria.  

Fotogrammetria on tieteenala, jonka avulla tehdään mittauksia kuvista. Fotogrammetr isen 

mallin syötteenä toimii joukko kuvia, ja lopputuloksena ohjelmistot tuottavat kartan, 

piirustuksen, mittaustuloksen tai 3D-mallin reaalimaailman objekteista. Muun muassa 

monet nykyisin käytettävistä kartoista on luotu ilmakuvia yhdistelemällä 

fotogrammetriaa käyttäen. Ilmakuvauksen lisäksi tekniikkaa voidaan käyttää maan 

pinnalla ja lähellä olevien kohteiden kuvaukseen. Sen avulla voidaan mittailla esimerk iks i 

rakennuksia, kaivoksia, arkeologisia kohteita sekä teollisuuskohteita ja 

teollisuusrakenteita. (Photogrammetry.com, 2022) Fotogrammetrian hyvinä puolina 

voidaan pitää siitä saatavien mallien fotorealistisuutta, eli sitä, että mallit ovat 

valokuvamaisen tarkkoja ja sen vuoksi myös miellyttäviä tarkastella ja käyttää. Huonoina 

puolina voidaan sanoa olevan, että fotogrammetrialla saatavat mallit ja pistepilvet eivät 

tarkkuudeltaan yllä laserkeilattujen mallien tasolle. Lisäksi mallin tuottaminen on 

hankalampaa ja vaatii sen tekijältä hyvää ammattitaitoa mm. valokuvaamisen 

parametreistä.  
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3 PISTEPILVIEN KÄSITTELY 

Tavoite pistepilvien käsittelyssä on se, että ne saadaan helposti käytettävään muotoon. 

Pistepilvet eivät muokkaamattomana ole kovin käyttökelpoisia suunnitte lun 

lähtötiedostoja. Niitä voi korkeintaan käyttää kohteen karkeiden mittojen saamiseen ja 

kohteen oikeellisuuden varmistamiseen, jollaisia tietoja voisi tarvita esimerk iks i 

konseptisuunnittelussa.  

Pistepilvien ollessa suurikokoisia, tavallisten työpisteiden tietokoneista loppuvat hyvin 

nopeasti tehot kesken, jolloin pistepilvien hyödyt jäävät raskaiden mallien vuoksi 

saavuttamatta. Pistepilviä tuleekin niiden tehokasta käyttöä varten saada muokattua 

kevyemmiksi. Siihen vaaditaan kyseistä toimenpidettä varten tehtyjä ohjelmistoja.  

3.1 Pistepilvien käsittelyn työjärjestys 

Tavoite ohjelmistojen vertailussa on löytää ohjelmistot, joilla suoritettava 

mallinnusprosessi, johon kuuluu pistepilvien muokkaus sopivaan muotoon ja 

myöhemmässä vaiheessa itse 3D-mallintaminen, onnistuu mahdollisimman helposti, 

nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.  

Tärkeimmät seikat, mitä tässä vertailussa huomioidaan, ovat ohjelmien käytännöllisyys 

ja hinta. Käytännöllisyydellä tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että ohjelmistojen tulee 

mahdollistaa systemaattinen toimintatapa ja suunnitteluprosessi. Suunnittelun tulee olla 

joutuisaa ja lopputuloksen ennalta arvattavaa. Kaikenlaiseen asioiden selvittelyyn, 

etsimiseen ja ihmettelyyn tulee kulua mahdollisimman vähän aikaa. Toisaalta hinnan 

tulee olla mahdollisimman edullinen, koska suunnittelutoimiston tarve tällaise l le 

ohjelmistolle on hyvin vaihtelevaa, jolloin ei ole järkevää maksaa jatkuvasti kalliiden 

ohjelmistojen lisensseistä.  

JKLM:lle pistepilvet toimitetaan yleensä suoraan joltakin laserkeilauksia tekevältä 

yritykseltä tai vaihtoehtoisesti yritykseltä, jolle JKLM tekee alihankintaa ja jolle nuo 

laserkeilaavat yritykset ovat lähettäneet aineiston. Nuo laserkeilausta tekevät yritykset 

pääsääntöisesti suorittavat keilauksien alustavan muokkauksen ja asemoinnin itse. Nämä 

pistepilviaineistot tulevat JKLM:n käyttöön esikäsiteltynä, eli muodossa, jossa jostakin 

kohteesta otetut laserskannaukset on yhdistetty yhteen tai vaihtoehtoisesti useampaan 
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pistepilvi-tiedostoon. Tällöin JKLM:llä ei ole tarvetta kyetä tekemään tuota skannausten 

esikäsittelyä ja riittää, että pistepilviä osataan jalostaa 3D-mallinnusohjelmaa varten.  

Tarkoituksena on selvittää prosessi, jolla onnistutaan 3D-mallintamaan pistepilven päälle 

Autodeskin Inventorilla, johon suurimmalta osalta firman työntekijöistä löytyy lisenss it. 

Sitä varten tarvitaan käytännössä sovellus, jolla pistepilvet voidaan muuttaa Inventoril le 

sopivaan tiedostoformaattiin. Sen lisäksi pistepilvien täytyy Inventoria varten olla 

riittävän pieneksi rajatuissa osissa, jotta Inventor kykenee niitä riittävän kevyesti 

pyörittämään. Toimiva ja sulava mallintamisprosessi on kuitenkin edellytys sille, että 

pistepilvien kanssa voi työskennellä tehokkaasti.  

Pyritään lähtökohtaisesti selvittämään työjärjestys työtavalle, jossa olemassa olevan 

pistepilvimallin päälle mallinnetaan manuaalisesti piirteitä. Toinen työtapa olisi pyrkiä 

ohjelmistoilla luomaan automaattisesti näitä piirteitä, mutta lähtökohtaisena oletuksena 

voidaan pitää sitä, ettei se ole ainakaan toistaiseksi yhtä luotettava tapa tehdä laadukasta 

3D-mallia pistepilvestä. Jotkin ohjelmistot kuitenkin kykenevät tällaista kolmiulotte ista 

pintamallia luomaan. Perehdytään myös noihin työkaluihin, jotta saadaan tietää kuinka 

käyttökelpoisia ne ovat vai onko jatkossakin nojauduttava likipitäen ainoastaan tuohon 

manuaaliseen tapaan mallintaa pistepilven päälle. 

3.1.1 Skannerin tuottaman pistepilvidatan esikäsittely ja suodattaminen 

Sen jälkeen, kun jokin kohde on käyty laserkeilaamassa, ensimmäinen ohjelmisto il la 

suoritettava toimenpide on yhdistää eri kohdista skannatut pistepilvet toisiinsa. Tämä 

suoritetaan yleensä etsimällä pistepilvistä manuaalisesti tai automatiikan avustamana 

pisteitä, jotka ovat yhteisiä molemmille pilville. Tällä tavalla pistepilvet voidaan 

kohdentaa hyvin tarkastikin päällekkäin ja tuloksena saadaan yksi yhdenmuka inen 

pistepilvi-tiedosto.  

Tämän pistepilvidatan esikäsittelyn ja yhdistämisen suorittaa yleensä 

laserskannauspalvelun tuottava yritys. Kullakin laserskannerien valmistajalla on omat 

ohjelmistonsa pistepilvien yhdistämiseen ja palveluja tuottavilla yrityksillä on yleensä 

heidän omistamansa laitteen ohjelmistot käytössään, jolloin he voivat nämä vaiheet 

suorittaa ja lähettää asiakkailleen esikäsitellyt pistepilvi-tiedostot. Näin on myös 

JKLM:lle esitietoina tulevissa pistepilvissä.  
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Koska tuota esikäsittelyosaamista ei ole JKLM:llä tarvetta olla, jätetään perehtymättä 

raa’an pistepilvidatan esikäsittelyohjelmistoihin. Jätetään perehtyminen tekemättä myös 

siksi, että nuo kyseiset ohjelmistot ovat kalliita, eikä niistä ole yleisesti mitään 

kokeiluversioita saatavilla. Luetteloidaan kuitenkin näistä ohjelmistoista yleisimp iä 

hintoineen kappaleessa 3.3.2.  

3.1.2 Pistepilvien muokkaaminen 3D-mallinnusta varten 

Seuraava vaihe pistepilvien ohjelmistollisessa käsittelyssä on pienentää niiden 

tiedostokokoa, eli tavoitteena on keventää malleja. 

Tyypillisimpiä toimenpiteitä, joilla siihen pyritään pääsemään, on: 

1. Poistaa ei-haluttuja pisteitä. Sellaisia on esimerkiksi halutun kohteen ulkopuole l la 

olevat pisteet, mikä voisi sisätiloissa tarkoittaa esimerkiksi kattoa, mikäli 

tiedetään, että sillä ei tule olemaan vaikutusta suunnittelun kannalta. Ulkona 

tehdyssä skannauksessa pistepilvestä poistettavia kohteita voisivat olla 

esimerkiksi puut tai muut luonnon esteet, mikäli ne eivät olisi pistepilven käytön 

kannalta olennaisia tietoja.  

2. Harventaa pistepilveä kohdennetusti, sillä todellisuudessa esimerkiksi tasaisia 

pintoja kuvaamaan ei tarvitse erityisen paljon pisteitä. Tämä periaatteessa 

heikentää mallin tarkkuutta, mutta todellisuudessa harvempikin pisteverkko 

kykenee kuvaamaan yksinkertaisia tasoja riittävällä tarkkuudella, jolloin mallia 

saadaan kevennettyä ilman, että mallin tarkkuus olennaisesti huononee.  

3. Harventaa pistepilveä kauttaaltaan. Se on nopea keino huomattavastikin keventää 

mallia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mallista karsitaan esimerkiksi joka 

toinen tai joka kolmas piste pois, jolloin saadaan yksinkertaisella operaatiolla 

kevennettyä mallia useita kymmeniä prosentteja.  

4. Pilven rajaaminen. Se toimii erityisesti suurissa pilvissä ja tarkoittaa sitä, että 

isosta pilvestä rajataan pois kaikki muu, paitsi kulloinkin tarvittava alue. 

Ajatellaan esimerkiksi, että suuri, mitoiltaan vaikkapa 100 metriä pitkä, 20 metriä 

leveä ja 10 metriä korkea pistepilvi rajataan 5 metriä suuntaansa olevan kuution 

kokoiseksi, pienenee pyöritettävän mallin koko alle yhteen prosenttiin 

alkuperäisestä. Alun perin erittäin raskas malli saadaan tällöin muokattua 

huomattavasti käyttökelpoisempaan muotoon.  
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3.2 Laserskannerivalmistajien laitteet ja ohjelmistot  

Seuraavaksi käydään läpi laserskannereita valmistavien yritysten ohjelmia, joita 

pistepilvien käsittelyssä käytetään sekä listataan taulukkoon myös laitteiden nimiä 

kyseisiltä valmistajilta.  

Lähtökohtaisesti laitteiden valmistajat tietenkin haluavat, että heidän laitteidensa 

käyttäjät käyttäisivät myös heidän ohjelmistojaan, ensinnäkin siksi, että saisivat tarjottua 

mahdollisimman kokonaisen ja valmiin ratkaisun sellaista tarvitseville ja toisekseen siksi, 

että saisivat sitoutettua asiakkaat omiin järjestelmiinsä. Kuitenkin sellainen kokonaisuus 

maksaa useita kymmeniä ja käytetystä skannerilaitteistosta riippuen jopa satoja tuhansia 

euroja, minkä vuoksi oikeastaan mikään niistä ei ole erityisen realistinen vaihtoehto 

keskimääräisen suunnittelutoimiston satunnaisiin käyttötarpeisiin. Tai ainakin pitäisi olla 

tiedossa selkeät markkinat, jotta niitä kannattaisi lähteä investoimaan. Toki on syytä 

huomioida, ettei skannerilaitteiston hankkiminen ole välttämätöntä ja voi hankkia 

pelkästään ohjelmiston.  

Vaikka noiden valmistajien 3D-mallinnusohjelmien, kuten Geomagic Design X:n ja 

Leica Cyclone Modelin, mallinnusominaisuudet esimerkiksi juuri pistepilvien yhteydessä 

vaikuttavat pikasilmäyksellä aika tehokkailta, olisi niiden hankkiminen siitä huolima tta 

siinä määrin tarpeeton riski-investointi ja näin ollen tämän työn päämäärien kannalta 

epäsopiva, ettei niihin perehdytä erityisen syvällisesti. Esitellään ne kuitenkin, jotta 

tiedetään suurin piirtein, millaisia ohjelmia on olemassa, jos joskus ilmenee tarvetta 

perehtyä niihin enemmän.  

Käytännössä se, että laserkeilauslaitteiden valmistajilla on aina omat ohjelmistonsa, jotka 

on nimenomaan suunniteltu toimimaan saumattomasti yhteen kyseisen laitevalmistajan 

omien laserkeilainten kanssa, johtaa siihen, että noita ohjelmia ei ole kannattavaa hankkia 

JKLM:n käyttöön, koska JKLM:llä ei ole tarvetta kyetä käyttämään nimenomaan jonkin 

tietyn ekosysteemin tuotteita, vaan tarve on kyetä muokkaamaan monipuolisesti eri 

valmistajilta tulevia pistepilviä. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) esitetään näitä 

pistepilvien yhdistämiseen käytettäviä ohjelmia hintoineen. Ennen sitä on listattuna 

lähteet, joista ohjelmistojen tiedot hintoineen on etsitty. 

1. Artec 3d: Artec Studio ja Geomagic Design X. (Artec 3D, 2022)  

2. Leica Cyclone. (Leica-geosystems, 2022; Candrone, 2022) 
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3. Faro (1st Horizon, 2022), (Aniwaa, 2022a; Faro, 2022) 

4. Trimble RealWorks (Echo surveying, 2022; AllTerraCentral, 2022)  

5. Riegl Riscan Pro (Aniwaa, 2022b) 

6. Zoller+Fröhlich LFM Software, (Aniwaa, 2022c; Zoller+Fröhlich, 2022)  

7. InnovMetric PolyWorks (Liite 1.) 

Taulukko 1. Laserkeilainvalmistajien laitteet ja ohjelmistot.  

Valmistaja Laserkeilaimet Ohjelmat 

skannerilta 

tulevan datan 

yhdistämiseen ja 

pistepilvien 

muokkaukseen 

Ohjelmat 3D-

mallinnukseen 

Artec 3d 
 

Leo, Eva, Space 
Spider, Eva Lite, 

Ray, Micro 

Artec Studio 16 Geomagic Design X 

Hinta 6700€ - 56 000€ 2000€ 17 950€ 

Leica BLK2GO, BLK360, 
RTC360, 

Scanstation P30/40/ 
50 

Leica Cyclone 
Register 360 

Leica Cyclone 
Model 

Hinta 18 500€ - 115 000€ 4800€ 12 500€ 

Faro Freestyle 2, M70, 

S150, S350 

Faro Scene V5  Faro As-Built 

Autocad  (myös 
Faron itsenäinen -
As Built Modeler- 

on olemassa) 

Hinta 10 000€ - 50 000€ 9150€ 6800€ 

Trimble TX8, X7, SX10 - RealWorks 
Advanced modeler 

Hinta 15 000€ - 40 000€ - 13 600€ 

Riegl VZ-400i Riscan Pro - 

Hinta 120 000€ - - 

Zoller+ Fröhlich Z+F IMAGER® 
5016 

- LFM Software 
Z+F LaserControl® 

Hinta 70 000€ -  

InnovMetric - - PolyWorks Modeler 
2021 

Hinta - - 2000-3000€ 
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3.3 Ohjelmistojen tiedostomuotojen yhteensopivuus 

Pistepilvien käsittelyyn on suuri määrä ohjelmistoja ja vähintäänkin yhtä suuri määrä on 

tiedostomuotoja, joihin pistepilvet voidaan tallentaa. Erityisesti pistepilvien parissa 

aloitteleville tiedostomuotojen määrä voi tuntua hämmentävän suurelta. Kuitenkin, kun 

aiheeseen hieman perehdytään, niin huomataan, että niistä voi aika nopeasti muodostaa 

mielessään vähintäänkin kohtalaisen selkeän kokonaisuuden ja niiden hallitseminen on 

yleensä huomattavan paljon helpompaa kuin alkuun olisi voinut kuvitella.  

Ensinnäkin on hyvä tietää, että on olemassa tiedostomuotoja, jotka ovat laajasti käytettyjä 

ja näin ollen niiden yhteensopivuus eri ohjelmistojen kanssa on hyvinkin monipuolinen. 

Muun muassa tiedostomuodot E57 ja LAS ovat yhteensopivia erittäin monen ohjelman 

kanssa. Myös PLY on aika hyvä valinta, johon viedä tiedostot, koska sitä tukee suurin 

osa ohjelmista, lukuun ottamatta Autodeskin ohjelmia. Edellä mainittujen seikkojen 

lisäksi on hyvä huomioida, että monessa tapauksessa tiedostomuotojen väliset erot ovat 

hyvin pieniä, ja ne voivatkin käydä jopa ristiin ohjelmien välillä.  

Syy siihen, miksi lähes vastaavanlaisia tiedostomuotoja on niin paljon, on usein se, että 

eri laitteiden ja ohjelmistojen valmistajat haluavat omien tuotteidensa kanssa 

keskustelevien tiedostomuotojen omistusoikeudet itselleen, jolloin he voivat samalla 

myös hieman optimoida tiedostoja omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Tiedostojen kanssa 

toimimista helpottaa myös se, että monta kertaa totutaan käyttämään vain joitakin tiettyjä 

ohjelmistoja, jolloin ei ole sen suurempaa tarvettakaan opetella käyttämään 

epätyypillisempiä tiedostomuotoja.  

Suurimmat erot pistepilvitiedostojen välillä on se, tallennetaanko ne ASCII- vai binary-

formaattiin. Ne sisältävät hyvin samankaltaista tietoa, mutta erilaisessa muodossa. 

ASCII-formaattikin perustuu binaariseen järjestelmään, mutta se käyttää tekstiä tiedon 

välittämiseen. Huonona puolena on, että ASCII-tiedostojen koot ovat paljon binaaris ia 

tiedostoja suurempia. (TopoDOT 2020) Tavallinen ASCII esittää tekstin jokaisen merkin 

seitsemän bitin binaarisena sarjana. ASCII-formaatin suurimpana etuna on sen 

muokattavuus tekstimuotoisen esitystavan vuoksi. Ne voidaan avata esim. teksti-

editorilla tai Excelillä. Se on myös yksi syy, minkä takia ASCII-formaatissa olevia 

tiedostomuotoja suositellaan tiedostojen pitkäaikaiseen säilytykseen. Tyypillisiä ASCII-

pistepilvitiedostoja ovat mm. XYZ, OBJ, PTX (Leica) ja ASC.  
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Binaari-pohjaisissa tiedostoissa tieto tallennetaan suoraan binaarisessa muodossa. Sen 

etuja verrattuna ASCII:n on tiedostojen pienempi koko ja nopeampi luettavuus. Lisäksi 

binaaristen tiedostojen pisteisiin voi sisällyttää enemmän tietoa. Tyypillisiä binaaris ia 

pistepilvitiedostoja ovat mm. FLS, PCD ja LAS. Tiedostoja PLY ja FBX voi käyttää 

molemmissa formaateissa. E57 tallentaa tiedon molemmissa formaateissa.  

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja voi myös käyttää tiedostomuunnoksissa, mutta 

kannattaa muistaa, että siihen sisältyy aina tiedostojen hajoamisen riski ja työn 

sujuvuuden takia kannattaa pyrkiä käyttämään perusohjelmistojen tiedostomuotoja. 

(Vercator, 2018a) Tallennettaessa pistepilviä toiseen formaattiin tai vietäessä pistepilviä 

toisiin ohjelmistoihin tietojen hukkaa tapahtuu vääjäämättä jonkin verran. Erityises t i 

avoimen lähdekoodin tiedostomuodot usein hukkaavat dataa tiedostomuodon 

muutoksessa.  

Monesti laserskannereita valmistavat yritykset käyttävät omia tiedostomuotojaan, joita 

yleensä myös, ja joskus pelkästään, heidän kehittämänsä mallinnusohjelmat osaavat 

hyödyntää. Mutta erityisesti suunnittelutoimistoissa, joille lähtötietoina voi tulla 

materiaalia millaisessa muodossa tahansa, on haasteena tietää, millaisia tiedostoja 

voidaan mihinkin ohjelmaan syöttää ja millaisessa muodossa ne voi niistä saada ulos.  

On hyvä huomata, että Autodesk Recapin Realview-toiminto toimii vain 

maalaserskannereilla otettujen skannausten tiedostomuodoilla E57 (varauksin), PTG, 

PTX, FLS, ZFS, RDS ja RCP. Realviewistä kerrotaan enemmän Autodesk Recapin 

yhteydessä.  

Esitellään seuraavassa taulukossa (Taulukko 2), mitkä ohjelmat tukevat mitäkin 

pistepilvi-tiedostomuotoja.  

Taulukko 2. Ohjelmien tukemat tiedostomuodot. (Vercator 2018a) 

 Import Export 

Bentley, Pointools POD, OBJ, SHP, DXF, 
DWG, ESRI, E57, ZFS, 
LAZ, LAS, FLS, FWS, 

XYZ, PTS, PTX, PTZ, 
TXT, LWO, CL3, BIN, 

RSP, 3DD 

POD, PTS, XYZ 

RealityCapture PTX, E57 OBJ, PLY, XYZ, DSM 
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Leica, Cyclone XYZ, PTS, PTX, LAS, 

E57, ZFS, DP 

XYZ, PTS, PTX, E57, 

DXF, PCI/CWF, DBX, 
Land XML, RCP  

Faro, Scene XYZ, CVS, COR PTC, PTX, PST, XYZ, 

DXF, IGES, VRML, 
E57  

Trimble, Realworks XYZ, E57, LAS, LAZ, 
ZFS, RSP, FLS, DP, PTX, 

PTS 

E57, ASC, LAS 1.2, 
LAS 1.4, LAZ, POD, 

PTS, PTX, TZF, BSF, 
KMZ, DWGM DXF, 

DGN, FBX, OBJ 

Autodesk, ReCap ASC, CL3, CLR, E57, 
FLS, FWS, ISPROJ, LAS, 
PCG, PTG, PTS, PTX, 

RDS, TXT, XYB, XYZ, 
ZFS, ZFPRJ, DXF, DWG  

RCS, RCP, PCG, PTS, 
E57, DXF, DWG. 
(Autodesk 2019b) 

Cloud Compare BIN, TXT, ASC, NEU, 

XYZ, PTS, CSV, PLY, 
OBJ, VTK, STL, E57, 

LAS, LAZ, PCD, FBX, 
SHP, OFF, PTX, 
FLS/FWS, DP, RDB, 

RDBX, RDS, PSZ + 
Useita muita polyline-
formaatteja. (Wikipedia 

2022a) 

Samat kuin Importissa. 

Meshlab PLY, STL, OFF, OBJ, 
3DS, VRML 2.0, X3D and 

COLLADA.  (Wikipedia 
2022b) 

Samat kuin Importissa. 

VR Mesh E57, LAS, LAZ, ZLAS, 

PTX, PTS, TXT, ASC, 
XYZ, STL, OBJ, DXF, 
SHP, PLY, FLS, ZFS, 

RDBX, 3DS, WRL, VTK, 
CSV, RCP/RCS, STEP, 

IGES, IFC. (VRMesh 
2022) 

LAS, LAZ, ZLAS, 

PTS, TXT, ASC, IGS, 
STL, OBJ, DXF, FBX, 
SHP, GRID, WRL, 

PLY, VTK, CSV, X3D, 
PDF, RCP, IFC. 

(VRMesh 2022)  

Inventor RCS, RCP. Mesh-malle i lle 
OBJ, STL. 

DWG, CATPart, IGS, 
IGE, IGES, JT, OBJ, 

X_B, X_T, G, NEU, 
SAT, SMT, STP, STE, 

STEP, STPZ, STL 

Solidworks XYZ, TXT, ASC, VDA, 
IGS, IBL, 3DS, OBJ, STL, 

WRL, PLY, PLY2. 
(Dassault systemes 2018) 

XYZ, WRL, STL, 3DS, 
OBJ 

Autocad RCP, RCS. LAS, useat ASCII-
formaatit 

Agisoft Metashape Valokuvat eri 

formaateissa.  
(Motionmedia 2022) 

OBJ, PLY, XYZ text 

file format, ASPRS 
LAS, ASTM E57, U3D, 
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potree, PhotoScan OC3, 

PDF, 3DS, VRML, 
COLLADA, STL, 
Autodesk FBX, 

Autodesk DXF,  
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4 TYÖOHJEET MANUAALISESTI MALLINNETTAVALLE 

PISTEPILVIPROJEKTILLE 

Loppuvuoden 2021 aikana tehtiin kaksi erillistä projektia liittyen 

pistepilvimallintamiseen. Molemmat projektit tehtiin Finnsementti Oy:n Suomen 

toimipisteisiin, toinen Paraisille ja toinen Lappeenrantaan.  

Esitellään alla Finnsementin pistepilviprojektien työjärjestys ja työmenetelmät, joilla 

mallit luotiin. Samalla käydään läpi Autodesk Recapin ja Autodesk Inventorin 

ominaisuuksia.  

4.1 Finnsementille tehtävien projektien lähtökohdat 

Molemmissa projekteissa oli tavoitteena luoda olemassa olevista tehdasympäristö istä 

tietokonepohjaiset 3D-ympäristöt, joita voitaisiin jatkossa käyttää suunnitteluprojek tien 

lähtötiedostoina.  

Päämääränä tällaisessa projektissa on luoda todellista fyysistä maailmaa vastaava 

digitaalinen malli. Sellaista voidaan kutsua myös digitaalisen kaksosen alhaisen tason 

maturiteettimalliksi.  

Pistepilviprojektin lopputuloksena syntyviä malleja voidaan käyttää erinäköis issä 

suunnitteluprojekteissa lähtötietoina. Ensimmäisiä asioita, joita projekteissa yleensä 

selvitetään, on suunniteltujen laitteiden tilantarve. Kun käytössä on kolmiulotte inen 

todellisuutta vastaava tilamalli, voidaan olemassa olevista tiloista erittäin tehokkaasti 

analysoida tilojen riittävyys suunnitelluille kohteille. Tilojen käyttöä ja tilaratkaisujen 

tekemistä voidaan näin ollen tehostaa sekä tehdä niitä aiempaa suuremmalla 

luottamuksella.  

Koska projektien yleinen päämäärä on saada uudet laitteistot käyttöön ja toimintaan 

mahdollisimman edullisesti, on tärkeätä tietää, voisiko niitä saada sovitettua olemassa 

oleviin tiloihin. Sen vuoksi malleista halutaan nähdä mahdollistavatko tilat 

laitekokonaisuuden sijoittamisen sinne kaikkine liityntöineen, läpivienteineen yms. 

Laitteiden sijoittelun suhteen on tärkeätä ymmärtää, että joitakin pienempiä kohteita, 

kuten vaikka pienehköjä putkistoja, kaapeleita, kaiteita yms. voi olla mahdollista aika 
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helpostikin liikutella, kun taas muun muassa rakennusten ja laitteiden runkojen sekä 

perustusten ja olemassa olevien massiivisten laitteiden liikuttelu voi olla kalliin hinnan 

lisäksi erittäin vaikeaa. 

Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat syitä sille, miksi tällaisia pistepilvipohjaisia 3D-

ympäristöjäkin halutaan nykyään yhä enenevissä määrin käyttää. 

Paraisten projektissa oli tavoitteena luoda 3D-ympäristö sementtitehtaan syklonitornin ja 

sementtiuunin alueelta ja Lappeenrannan projektissa oli tavoitteena luoda 3D-ympäristö 

sementtitehtaan raakamyllyn sekä sitä ympäröivältä alueelta. Näytetään kuvassa (Kuva 

1) esimerkin vuoksi Paraisten sementtitehtaan syklonitornin ja sementtiuunin etupään 

aluetta, jotta nähdään minkä tyyppisistä tehdasympäristöistä on kysymys.  

Kuva 1. Paraisten tehtaan syklonitornin ja sementtiuunin etupään aluetta. 

Tuntematta tämänkaltaisen työn työmenetelmiä ja työjärjestystä sen paremmin, oli ennen 

projektien aloittamista perehdyttävä käytettävissä oleviin menetelmiin suorittaa 

tämänkaltainen työ. Tämän perehtymisen ja selvittelyn perusteella muodostetulla 

työjärjestyksellä saatiin molemmat projektit saatettua onnistuneesti loppuun asti. 

Seuraavaksi selostetaan, kuinka tuohon lopputulokseen päädyttiin.  



25 

 

4.2 Mallinnusprosessi 

Ensimmäisenä noista kahdesta edellä mainitusta projektista tehtiin Paraisten projekti, ja 

lähtökohtaiseksi tavoitteeksi otettiin tehdä 3D-mallinnusosuus Autodeskin Inventoril la, 

joka on yrityksen 3D-mallinnuksen vakiokalustoa. Samoin tiedettiin, että käytössä on 

Autodeskin Recap-ohjelma, joten sen käytettävyys tämänkaltaisessa projektissa tuli myös 

selvittää. Molempien ohjelmien sopivuutta tällaisten projektien läpivientiin selvitelt i in 

internetistä, ja muun muassa Youtubesta löytyvien asiantuntijavideoiden perusteella 

voitiin olettaa, että niillä ohjelmilla työn pitäisi onnistua, joten sen suorittamista voitiin 

lähteä noilla kyseisillä ohjelmilla yrittämään. Hyviä käyttöohjeita niin Recapin kuin 

Inventorinkin käyttöön pistepilvien kanssa antaa muun muassa Complete 3D Concepts 

videoillaan. (C3DC, 2016)  

4.2.1 Lähtötiedoston käsittely ja exporttaaminen Recapilla 

Lähtötiedostot lähetetettiin meille rcp-tiedostomuodossa, jolloin ne voitiin avata suoraan 

Recapilla. Lähtötiedostot oli jaettu kuuteen eri rcp-kokonaisuuteen. Aloitetaan tuomalla 

ensimmäisenä kaikki nämä Import-komennolla samaan malliin, jotta kaikki data saadaan 

yhteen malliin. Tällä tavoin pisteitä ei varmasti pääse menemään hukkaan, vaan kaikki 

data saadaan käyttöön.  

Kun pilvet on tuotu tähän kokonaisuuden kattavaan malliin, tarvitsee sitä ositella 

pienempiin osiin Inventoriin viemistä varten. Rajataan ensin haluttu alue Window-

työkalulla ja leikataan Clip-työkalulla (Kuva 2) sen ulkopuoliset alueet pois ja 

tallennetaan nämä osa-alueet mallin Region-työkalulla luomalla uusi alue eli New Region 

jokaiselle osa-alueelle (Kuva 3).  
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Kuva 2. Rajataan haluttu alue Window-työkalulla, leikataan alue irti ja lopuksi tehdään 

tälle rajatulle alueelle Region exporttausta varten. 

Kuva 3. Alueen luominen ja valikko, josta tehdyt alueet löytyy. 

Kun halutut alueet (regionit) on muodostettu, voidaan ne yksitellen exportata rcs-

tiedostomuotoon (Kuva 4). Samalla pistepilveä voidaan harventaa, jolloin myös 

tiedostokoko pienenee. Se tapahtuu kuvassa (Kuva 5) näkyvän liukuvalikon avulla, jolla 

voi määrittää pistepilven pisteiden välisen minimietäisyyden välillä 1 mm-100 mm. Mitä 

suurempi spacing-arvo, sitä harvempi pistepilvi ja sitä pienempi tiedostokoko. 

Vakioasetuksena etäisyydelle on 5mm. Etäisyyttä kasvattamalla tiedostokokoa voi 

tiputtaa huomattavasti, tarkkuuden toki kärsiessä, mutta tilanteissa, joissa pilven ei 

tarvitse olla erityisen tarkka, pilven harvennusta kannattaa käyttää. Esimerkiksi pisteiden 

välisen etäisyyden kasvaessa 5mm:stä 25mm:iin, voi tiedostokoko helposti pienentyä 

kymmenesosaan. (Imaginit, 2020)  
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Kuva 4. Recapin export. 

Kuva 5. Recap-exportin yhteydessä pistepilveä voidaan harventaa. 

Alueisiin pilkkomisesta on ainakin se hyöty, että niitä käyttämällä saadaan ehkäistyä 

Inventoriin vietävien mallien päällekkäiset pisteet, koska sama piste ei voi samassa 

mallissa kuulua kahteen eri alueeseen.  

Alueisiin jaettavien osa-alueiden kokoa miettiessä pitää tietää, miten sitä käytetään 

Inventorissa. Mallien kannattaa olla riittävän pieniä, jottei mallintajalla mene liikaa aikaa 

pilven karsimiseen ja rajaamiseen Inventorissa ja että työasema jaksaa niitä Inventor issa 

pyörittää. Mallien tulisi olla kuitenkin sen verran isoja, että Inventorilla on mielekästä 

niitä käyttää. Jos pilvet nimittäin ovat liian pieniä, niiden määrä kokoonpanossa kasvaa 

tarpeettoman suureksi, mikä taas alkaa haitata sujuvaa työskentelyä. Toisin sanoen, 

Inventoriin vietävät mallit kannattaa pyrkiä sovittamaan tuon edellä määrite llyn 

kokohaarukan sisään, jotta niiden käyttäminen on mahdollisimman tehokasta ja 

miellyttävää.  
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Se, minkä kokoinen pilven kannattaa absoluuttisesti olla, riippuu tietysti tietokoneen 

tehosta ja mallintajasta sekä siitä, kuinka hän haluaa pilviä käyttää, mutta lähtökohtaises t i 

ja empiirisen kokemuksen perusteella voidaan suositella, ettei pilven koko kasvaisi 

juurikaan isommaksi kuin kaaviossa (Kaavio 2) nähtävä toiseksi suurimman pisteen 

koko, eli yli 100 miljoonan pisteen. Kun pysytään alle 100 miljoonan pisteen 

suuruusluokassa voidaan varmistua, että pilvet pyörivät jouhevasti työasemien 

tietokoneilla. Suurempiakin pilviä, kuten kaaviossa näkyvää suurinta pilveä, jossa on yli 

300 miljoonaa pistettä, voi pyörittää Inventorissa, mutta on huomattava, että kun pilven 

päälle tehdään 3D-mallia, niin kokoonpanosta tulee koko ajan raskaampi, jolloin suurien 

pilvien kanssa saattaa alkaa tulla haasteita.  

Käytännössä pilvet rajataan kuitenkin mielekkäästi tilojen mukaan, eli esim. yksi isompi 

huone voi olla mielekäs rajaus Inventoriin tuotavalle pistepilvelle. Vastaavasti 

ulkotiloissa voi aika isojakin alueita tuoda yhteen pistepilvi-malliin, koska skannattuja 

pisteitä on suhteessa paljon harvemmassa kuin sisätiloissa, jossa pisteet leviävät paljon 

pienemmälle pinta-alalle kuin ulkona.  

Recapissa on ominaisuus, että kun alueita tekee tarpeeksi monta, mallista tulee epävakaa, 

eikä alueiden exporttaaminen enää onnistu. Tällainen tilanne koettiin Lappeenrannan 

projektissa, kun malliin oltiin tehty kahdeksan kappaletta alueita. Kun tehtiin yhdeksäs 

alue ja sitten yritettiin exportata sitä rcs:ksi, kuten oltiin tehty kaikille muillekin alueille 

siihen asti, jumittui exportin etenemisestä kertova prosenttipalkki lopullisesti nollaan. 

Tämän välttämiseksi, mikäli alueiden määrä ylittää tuon epämääräisen kriittisen määrän, 

jonka jälkeen exporttaaminen ei enää onnistu, tulee tehdä uusi alkuperäisen kaltainen ja 

identtinen malli, johon sitten tekee ne loput alueet, mitkä ensimmäiseen jäi tekemättä. Se 

aiheuttaa hieman ylimääräistä työtä ja harmaita hiuksia, mutta kuitenkin ongelma on 

tuolla tavalla kierrettävissä. Tämä on Recapin ”ominaisuus” ja Autodeskin omilla 

foorumeillakin vahvistettu asia. (Autodesk, 2022a)  

Recapilla exporttaaminen on hidasta, mikä on hyvä tietää ennen siihen ryhtymistä. 

Esimerkiksi Lappeenrannan projektissa alimmaisen tason exporttauksessa meni 17 tuntia. 

Samankaltaisiin aikoihin yletyttiin enimmillään myös Paraisten eri osamallien 

exporttaamisessa. Toki pienemmät kohteet ja pilvet pystyi exporttaamaan aika 

nopeastikin, eli alle tunnissakin. Mutta hyvä lähtökohta on tietää, että se voi olla hidasta.  
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Ensi alkuun exporttauksia tehdessä nousikin mieleen epäilys, että kasvaako niiden kesto 

kiihtyvästi suhteessa tiedostokokoon.  

Kokeillakseen edellä mainittua epäilystä pidettiin kirjaa exporttauksissa kulune ista 

ajoista, tehtiin niistä kuvaajat ja kuten kuvaajasta (Kaavio 1) nähdään, epäilys oli 

aiheeton, koska exporttauksien kesto näyttäisi kasvavan kohtalaisen lineaarises t i 

exporttauksien lopputuloksena syntyneiden tiedostokokojen kanssa. Jonkin verran on 

havaittavissa hajontaa, mutta keskimäärin käytös on kuitenkin lineaarista.  

Kaavio 1. Recap-exportin kesto suhteessa syntyneen tiedoston kokoon. 

Huono puoli tähän exporttausten kestoon liittyen on se, että näiden Recapilla 

muokattavien pistepilvien kokoa eli pisteiden määrää pistepilvessä ei voi tietää ennen 

exporttausta, mikä olisi tietysti olennainen tieto, jos haluaisi arvioida exporttausten kestoa 

etukäteen. (Autodesk, 2022b) Kuitenkin voidaan sanoa, että kunhan on muutamia 

exporttauksia tehnyt, voi suurin piirtein ihan silmämääräisesti arvioida, kuinka suuria 

kokonaisuuksia kannattaa exportata. Kaaviossa (Kaavio 2) näytetään, miten Recap-

exportin koko suhteutuu pistepilven kokoon. Molemmat näistä kaavioista kertovat saman 

asian, eli exporttauksen kesto on lineaarinen tiedostokoon ja samalla exportatun 

pistepilven pisteiden määrän kanssa.  
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Kaavio 2. Recap-exportin kesto suhteessa pistepilven kokoon. 

Recapin Realview on ominaisuus, jossa laserkeilauspisteistä (Kuva 6), otetaan samalla 

myös panoraamamainen 360-asteinen kuva (Kuva 7). Kuvissa näkyviä kuvauspisteitä, eli 

pisteitä, joista sekä skannaukset että 360-kuvat on otettu, kutsutaan Recapissa Mirror 

balleiksi. Mirror balleja klikkaamalla pääsee Realview-tilaan. Realview on erittäin 

hyödyllinen työkalu 3D-mallien teossa. Siitä on kätevä katsoa tarkempia yksityiskohtia 

kohteesta, koska pistepilvi ei aina välttämättä ole erityisen havainnollinen ja selkeä. Tuon 

Realviewin saaminen Recapiin on mahdollista vain tietyissä tiedostomuodoissa, joita ovat 

ennen kaikkea E57, PTG, PTX, FLS, ZFS, RDS ja RCP. Autodesk itse kutsuu noita 

tiedostomuotoja jäsentyneen datan tiedostomuodoiksi, jolla se tarkoittaa skannausdataa, 

joka on paikallaan olevien laserskannerien tuottamaa, joita valmistavat mm. Faro, Leica, 

Z+F, Riegl, Topcon ja Trimble. (Autodesk, 2019a)  
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Kuva 6. Pisteet, joista skannaukset on otettu ja joiden kautta pääsee Realview-tilaan. 

Kuva 7. Recapin Realview-näkymä. 
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Työvaiheet Recapilla tehtävään pistepilvien siistimiseen ja exporttaukseen tiivistetysti: 

1. Tuodaan ensin lähtötiedostot yhteen rcp-tiedostoon.  

2. Rajataan pistepilveä ja luodaan rajatuista alueista Regionit/alueet, jotka 

exportataan rcs-tiedostomuotoon. Harvennetaan/desimoidaan pistepilveä tässä 

vaiheessa. 

3. Rcs-tiedostot ovat valmiita vietäviksi Inventoriin. 

4.2.2 3D-mallintaminen pistepilven päälle Autodesk Inventorilla 

Kun pistepilvet on exportattu Recapilla rcs-tiedostoiksi, niin ne tuodaan Autodeskin 

Inventoriin 3D-mallintamista varten. Se tehdään siten, että ensin luodaan pistepilve l le 

oma Part-tiedosto, johon rcs-tiedosto voidaan tuoda Manage-välilehdellä olevalla Attach-

komennolla (Kuva 8).  

Kuva 8. Rcs-pistepilven tuominen Inventorin Part-tiedostoon. 

Sen jälkeen valitaan pistepilvi, joka halutaan tuoda malliin. Koska pistepilville on jo 

lähtötiedostossa määritetty jokin tietty origo, kannattaa kaikki pistepilvet tuoda Inventor-

parttiensa origoihin, koska tällöin ositeltujen pistepilvien suhteelliset sijainnit saadaan 
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pysymään myös Inventorissa samana, eikä niiden paikoitusta tarvitse sen enempää miettiä  

(Kuva 9).  

Kuva 9. Pilven liittäminen Part-tiedoston origoon.  

Pistepilven sisältävät Part-tiedostot voidaan sitten viedä projektin Inventor-

pääkokoonpanon origoon (Kuva 10), jossa niiden päälle voidaan tehdä 3D-malleja 

tarpeen mukaan. Yksi keskeinen asia siihen, miksi nuo pilvet kannattaa laittaa omaan 

Part-tiedostoonsa, on se, että tällöin niiden näkyvyyttä (visibilityä) voi pääkokoonpanossa 

vaihtaa. Siitä on hyötyä ensinnäkin siinä, että tällöin kaikki kussakin tilanteessa 

tarpeettomat pistepilvet voidaan kytkeä pois näkyvistä, jolloin mallintaminen on 

visuaalisesti helpompaa ja mukavampaa, kun sillä hetkellä tarpeettomien alueiden pilvet 

eivät ole tiellä. Sen lisäksi pääkokoonpano säilyy keveämpänä, kun koneen ei tarvitse  
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jatkuvasti pyörittää niitä näytöllä. Jos ison kokonaisuuden kaikki pistepilvet ovat samaan 

aikaan päällä, hidastuu ohjelma huomattavasti.  

Kuva 10. Pistepilven Part/.ipt tuodaan pääkokoonpanon/.iam origoon. 

Pistepilvien rajaaminen on Inventorissa olennaisen tärkeä ominaisuus, jotta pilvien 

keskellä olevat kohteet kyetään näkemään selkeästi ja sitä myöden mallintamaan 

tehokkaasti. Se tehdään erikseen kunkin pistepilven Part-tiedostossa. Työkalu löytyy 

Manage-välilehden alta nimellä Box crop (Kuva 11).  

Kuva 11. Pistepilven rajaaminen Inventorin part-tiedostossa tapahtuu Box crop- 

työkalulla. 
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Käsittelemättömissä lähtötiedostoissa origo on asetettu monesti aika satunnaiseen 

paikkaan. Syy sen sijaintiin voi olla esimerkiksi se, että kaikki mallin pisteet on haluttu 

saada koordinaatiston akseleiden positiiviselle puolelle. Se voi olla aika kaukanakin 

varsinaisista kohteista, joita halutaan mallintaa. Mutta siltikään sitä ei kannata 

lähtökohtaisesti mennä muuttelemaan, koska se aiheuttaisi ylimääräistä säätöä mallien 

käsittelyssä ja voisi lisätä virheiden määrää.  

Kuitenkin mallinnusta varten haluttaisiin, että mallinnettavien kohteiden välittömässä 

läheisyydessä olisi tasoja. Sen vuoksi pistepilven/pistepilvien pääkokoonpanoon 

tuomisen jälkeen tehdäänkin siihen ohjaava sketsi. Sen avulla voidaan mallinnettavia 

kokonaisuuksia varten luoda aputasoilla uusi keinotekoinen origo, johon mallinnettavat 

kokonaisuudet sidotaan.  

Kuten Kuva 12 nähdään, siinä on alkuperäisen origon eli numeron yksi kohdalla olevat 

x-, y- ja z-tasot venytetty isoksi. Aktiivisena hehkuva aputaso, johon ohjaava sketsi on 

piirretty, on merkitty numerolla kaksi. Uuden origon paikka, jonka paikka on päätetty 

pistepilven perusteella laittaa erään rakennuksen kulmaan, on merkitty numerolla kolme. 

Tuohon ohjaavan sketsin pisteeseen kolme voidaan tehdä x-, y- ja z-tasot, joita käytetään 

origona. (Kuva 13) Nyt tämän uuden ”origon” ympärille on paljon kätevämpää 

mallinnella kappaleita. Suurin hyöty tämän ohjaavan sketsin käytöstä on se, että 

mallinnettavia kappaleita voi sen avulla liikutella hyvin helposti muuttamalla ohjaavan 

sketsin mittoja.  

Kannattaa huomioida, että tämän ohjaavan sketsin käyttäminen ei ole mitenkään 

pakollista ja vaihtoehtoisesti voisi tehdä aputasoja esimerkiksi suoraan alkuperäisestä 

origosta käsin, mutta työn tekijä saa itse valita haluamansa työtavan.  
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Kuva 12. Ohjaavan sketsin luominen: vanha origo, aputaso ja sketsi sekä uusi origo. 

Kuva 13. Ohjaavan sketsin aputasot, keinotekoinen origo. 

Seuraava vaihe on tehdä pääkokoonpanoon iam-tiedosto jokaiselle malliin tehtävälle 

osakokoonpanolle. Optimitilanteessa tällainen yksi osakokoonpano tehdään aina yhden 

pistepilven alueelta (Kuva 14). Pääkokoonpano koostetaan näistä osakokoonpanoista sen 
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vuoksi, että niitä on helpompi hallita ja toisaalta taas mallista saadaan nopeasti sisältöä 

pois näkyvistä mallia kuormittamasta. Sen lisäksi tällaista yksittäistä kokoonpanoa on 

paljon nopeampi mallintaa verrattuna tilanteeseen, jossa koko projekti tehtäisiin yhden 

kokoonpanon alle.  

Kuva 14. Yhden pistepilvi-tiedoston rajaamalle alueelle tehty 3D-malli. 

Osakokoonpanot sidotaan mallia ohjaavaan sketsiin luotuihin aputasoihin. Sen jälkeen 

näissä osakokoonpanoissa luodaan ipt-tiedostot jokaiselle mallinnettavalle osalle, jotka 

sidotaan osakokoonpanon origoon. Näihin ipt-tiedostoihin voidaan aloittaa sitten itse 3D-

mallin luominen. Näitä ipt-tiedostoja voi luoda yksi kerrallaan tarpeen mukaan. 

Pistepilvestä mallinnettaville kohteille kannattaa pääsääntöisesti pyrkiä tekemään 

jokaiselle omat ipt-tiedostonsa. Se johtuu siitä, että yleensä asiakkaalle on tärkeää, että he 

voivat piilottaa yksittäisiä osia pois näkyvistä ja se onnistuu vain silloin kun kaikille osille 

tehdään oma part-tiedosto.  

Projektin suorittamiseen ei sitten tarvitsekaan muuta kuin toistaa vaan tätä edellä kuvattua 

työjärjestystä siihen asti, että tarvittava kokonaisuus on kokonaisuudessaan mallinnettu. 
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Työvaiheet Inventorilla tehtävään mallinnukseen pistepilven päälle ovat tiivistetysti: 

1. Luodaan projektin pääkokoonpano eli iam-tiedosto 

2. Luodaan Part-tiedosto, johon pistepilven palanen tuodaan rcs-tiedostomuodossa. 

3. Viedään tuo pistepilven Part-tiedosto Pääkokoonpanon origoon. 

4. Luodaan ohjaava sketsi, jotta voidaan luoda uusi keinotekoinen origo lähemmäs 

mallinnettavia kohteita.  

5. Luodaan Pääkokoonpanoon Osakokoonpanot osapistepilvien kokoisille alueille.  

6. Luodaan Osakokoonpanoihin Part-tiedostoja, yksi kerrallaan, mallinnettavia osia 

varten ja aloitetaan itse mallintaminen.  
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5 MUIDEN OHJELMISTOJEN MAHDOLLISUUDET 

Seuraavaksi esitellään ohjelmistoja, jotka kykenevät pistepilvien pohjalta automaattises t i 

tai puoliautomaattisesti luomaan 3D-piirteitä.  

Tällaiset ohjelmistot voidaan karkeasti jakaa kahteen koulukuntaan: 

1. Niihin, joilla voi luoda ohjelmallisesti elementtiverkotuksen pistepilven pisteiden 

välille 

2. Niihin, joilla kyetään tekemään ihan todellisuutta vastaavan näköisiä 

kolmiulotteisia piirteitä ja rakenteita, kuten putkistoja, palkkeja jne. 3D-

suunnitteluympäristöön 

Keskeisimpiä eroja näiden välille on, että useita tuollaisia elementtiverkottavia 

ohjelmistoja on ladattavissa ilmaiseksi internetistä. Niillä aikaansaatavat 

elementtiverkotetut mallit ovat käyttökelpoisuudeltaan aika kyseenalaisia. Käytännössä 

noita malleja ei voi käyttää muodostamaan 3D-suunnitteluohjelmistojen konkreettisia 

muokattavia piirteitä tai osamalleja. Niitä voi käyttää korkeintaan juurikin referenssinä 

jollekin suunnitteluympäristölle.  

Kun taas kolmiulotteisia piirteitä pistepilvistä puoliautomaattisesti käyttäjän ohjauksen 

avulla löytävät ja muodostavat ohjelmistot ovat kalliita ja laadukkaita ohjelmistoja, joilla 

voi huomattavasti nopeuttaa esimerkiksi manuaalisesti melko työläiden mallinnettavien 

kuten putkistojen mallintamista.  

5.1 Pintamalleja puoliautomaattisesti pistepilviin luovat ohjelmistot 

Pintamalleja puoliautomaattisesti pistepilviin luovat ohjelmistot ovat huippulaadukka ita 

ammattilaisohjelmistoja. Myös niiden hinnat ovat sen mukaisia eli kohtalaisen korkeita, 

sillä alle seitsemän tuhannen euron hintaan ei käytännössä saa mitään sen tason 

ohjelmistoja, jolla operaatioita voisi tehdä.  

Korkeiden kustannusten vuoksi voidaan sanoa, ettei pistepilvien käsittelyyn 

erikoistumattomalle suunnittelutoimistolle ole niitä järkevää hankkia verraten vähäisen 

tarpeen vuoksi. Sen vuoksi ei voida myöskään täysimääräisesti tätäkään työtä varten 
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päästä niitä testaamaan. Perehdytäänkin niiden keskeisimpiin ominaisuuksiin internet istä 

löytyvän aineiston eli muiden tuottaman materiaalin avulla.  

Keskeisimpiä ohjelmistoja tällaisiin operaatioihin on mm. Leica Cyclone ja Trimble 

Realworks. Esitellään näistä Trimblen Realworksin ominaisuuksia pistepilven päälle 

mallintamiseen liittyen.  

Realworksilla voidaan luoda pistepilven päälle 3D-malleja ohjelman avustamana, ilman 

että käyttäjän tarvitsee mallintaa sitä alusta loppuun itse. Ei siis tarvitse alusta loppuun 

mallintaa jokaista kappaletta, vaan riittää kun valitsee ohjelmasta, minkälaista profiilia 

malliin on tekemässä ja sitten osoittaa hiirellä kohdat, josta kyseinen muoto löytyy 

pistepilvestä. Tämän perusteella ohjelma osaa määrittää pilvestä kyseisen kaltaisen 

muodon ja paikoittaa sen avaruudellisesti oikein päin ja oikealle kohdalleen. 

Lopputuloksena syntyy Kuva 15 kaltaista jälkeä.  

Kuva 15. Trimble Realworks-esimerkki. (Buildingpoint, 2022) 

Tuo ominaisuus kyllä helpottaa ja nopeuttaa pistepilvimallintamista olennaisesti, mutta 

on syytä muistaa, että siltikään mallien tekeminen ei ole täysin automaattista vaan 

edelleen tarvitaan ihmistä ohjaamaan mallien tekemistä. Kuitenkin, paljon 

pistepilvimallintamisen kanssa työskentelevälle tuo ominaisuus tulee todennäköisest i 

hyvinkin edulliseksi. 
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5.2 Elementtiverkotukseen ja muuhun manipulaatioon kykenevät 
ilmaisohjelmistot 

Käytännössä tämänkaltaisia ohjelmistoja on tarjolla useampia, kuten CloudCompare, 

Meshlab ja Blender. Niissä on luonnollisesti erilaisia toiminnallisuuksia eri tarkoituks iin 

ja niillä voi käsitellä monenlaisia erityyppisiä mesh-malleja ym., mutta koska niiden 

toiminnallisuudet suhteessa mesh-mallien muodostamiseen pistepilvestä ovat hyvin 

paljon samankaltaisia, käsitellään tässä vain CloudComparen toiminnallisuutta niiden 

suhteen. Tällöin saadaan riittävän hyvä yleiskuva noiden ohjelmien mahdollisuuksista. 

5.2.1 CloudCompare-ohjelmiston mesh-ominaisuudet 

Seuraavaksi esitellään, kuinka CloudComparella voi saada aikaan mesh-malleja, jotka 

voisi tuoda referenssiksi Inventoriin ja muihin suunnitteluohjelmistoihin.  

Esimerkin omaisesti eräs pistepilven palanen exportattiin Autodeskin Recapilla e57-

tiedostomuotoon, jossa se on tuotavissa CloudCompareen. CloudComparesta käytettiin 

työkalua Poisson Surface Reconstruction (Kuva 16), jolla voitiin luoda mesh-mall i 

pilvestä.   

Kuva 16. Poisson Surface Reconstruction-työkalu. 
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Sen jälkeen käytettiin Scalar Field Display Parameters-työkalua (Kuva 17), jossa 

sliderilla siistitään ohjelman luoma turha kohina pois mallista.  

Kuva 17. Value filtering-työkalu. 

Tuo siistitty malli tallennetaan Filter by Value-työkalulla (Kuva 18).  

Kuva 18. Filter by value-työkalu. 



43 

 

Lopputuloksena CloudComparesta saadaan Kuva 19 kaltainen esitys. Kovin selkeä 

mallihan se ei ole, mutta kun tietää paikan, mitä se kuvaa, niin kyllä siitä sen ympäristön 

hahmottaa ja mittasuhteiltaanhan se vastaa täysin todellista kohdetta. 

Kuva 19. Meshattu eli verkotettu mallipistepilvi. 

Tuo muodostettu malli voidaan tallentaa obj-tiedostomuotoon ja tuoda se sellaisena 

(Kuva 20) esim. Inventorin Part-tiedostoon. Suurimmat ongelmat tämän mallin kanssa 

tulee siitä, että CloudCompare on hävittänyt mallista skaalan ja origon, jolloin sen 

paikoituksesta muihin saman pistepilven tiedostoihin tulee aika työläs prosessi. Mutta 

tarvittaessa se on mahdollista, kunhan CloudComparella muuttaa skaalan oikeaksi ja 

Inventorissa paikoittaa kohteen manuaalisesti.  
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Kuva 20. CloudComparen mesh-malli Inventoriin tuotuna. 

Kokonaisuutena tästä ohjelmasta voidaan sanoa, että tehokkaan työskentelyn 

näkökulmasta tätä ei voida koneensuunnitteluun referenssiksi suositella. Ohjelma sopii 

korkeintaan satunnaiseen käyttöön, jos tarvitsee jotakin kohteita saada verkotettua ja 

ajettua Inventoriin.  
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6 FOTOGRAMMETRISTEN  MENETELMIEN 

MAHDOLLISUUDET PISTEPILVIEN LUONNISSA 

Datan hankinnan ja käsittelyn helppous on johtanut huomattavaan paradigman 

muutokseen fotogrammetriassa. Ennen vanhaan, eräs fotogrammetrisen ammattita idon 

mittari oli kyetä ottamaan niin vähän kuvia kuin mahdollista, koska kuvien ottaminen oli 

kallista ja niiden käsittely sekä aikaa vievää että kallista. Nykypäivänä tuo tilanne on 

muuttunut dramaattisesti. Kuvia voidaan ottaa hyvin nopeasti suuria määriä. Suuri määrä 

raakadataa mahdollistaa huonolaatuisen kuva- sekä mittausdatan poistamisen ilman, että 

menetetään tärkeätä informaatiota. (Gruen A., 2020, kappale 4.5)  

Fotogrammetriset menetelmät ovat yksi tapa luoda pistepilviä ja nykyään kun lähes 

jokaisella on taskussaan tehokas ja nopea puhelimen kamera, isoine muistikortteineen, 

mahdollisuudet sellaisten luomiseen ovat paremmat kuin koskaan. Kun samanaikaises t i 

fotogrammetrisia malleja luovat ohjelmistot ovat kehittyneet, on fotogrammetristen 

mallien käyttö kasvanut huomattavasti ja niitä käytetäänkin yhä enenevissä määrin 

monenlaisissa projekteissa, mm.  

- liikeanalyysijärjestelmissä animaatioita varten, 

- ihmiskehon mittauksissa, 

- turbulenttisten virtausten mittauksissa, 

- teollisessa laatukontrollissa, 

- meteorologiassa, kolmiulotteisessa pilvien analyysissa, 

- muinaisjäännösten entisöinnissä, 

- geologiassa, 

- kaupunkisuunnittelussa, 

- arkkitehtuurissa, rakenneanalyyseissä, 

- trooppisten saarien ekologisessa mallintamisessa. (Gruen A., 2020) 

Syy siihen, miksi fotogrammetriset menetelmät ovat niin houkuttelevia, on juuri sen 

näennäisessä helppoudessa ja edullisuudessa verrattuna laserskannaukseen. Toki on 

selvää, ettei fotogrammetrialla todennäköisesti ylletä aivan samaan tarkkuuteen kuin 

laserkeilauksella, mutta tietyin reunaehdoin silläkin voidaan kyetä riittävään tarkkuuteen, 

kunhan kuvattu materiaali vain on riittävän laadukasta.  
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6.1 Sopivan kameran valinta ja kuvaustekniikat 

Fotogrammetristen mallien onnistumisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä on laadukas 

kuvamateriaali. Ilman riittävää määrää tarpeeksi laadukkaita kuvia, laadukkaiden mallien 

luominen on erittäin hankalaa.  

6.1.1 Kameran ja kamera-asetusten valinta  

Kameran ominaisuuksien olisi suotavaa olla seuraavana listattujen arvojen sisällä.  

 Digitaalisen kameran resoluution on syytä olla 5 megapikseliä tai 

enemmän. On suositeltavaa ottaa kuvat suurimmalla mahdollisella resoluutiolla. 

 Suositeltava vaihteluväli polttovälille on 20-80mm. Paras valinta kameran 

linssin polttoväliksi on noin 50mm.  

 Linssin vääristymä. Kannattaa käyttää tavallisia linssejä. Erila iset 

kalansilmä-, laajakulma- tai makro-linssit vääristävät kuvaa niin paljon, että ilman 

korjauskertoimia ohjelmat eivät osaa tehdä niillä otetuista kuvista kunnollis ia 

malleja. 

 ISO-arvo pitää asettaa mielellään pienimmälle mahdolliselle, sillä suuret 

ISO-arvot aiheuttavat ylimääräistä kohinaa kuviin ja joitakin yksityiskohtia voi 

hävitä sen alle. 

 Aukon arvon tulee olla riittävän suuri, jotta kuvaan saavutetaan riittävä 

syväterävyyden taso. On tärkeää saada teräviä, selvärajaisia kuvia. Suositeltavia 

aukon koon arvoja ovat arvot välillä f/8-f/11. 

 Sulkijan nopeus ei saa olla liian hidas tai kuviin ilmestyy kuvaajan 

liikkeestä johtuvaa sumeutta. Jos valaistus on heikkoa, on suositeltavaa käyttää 

kolmijalkaa ja pidempää suljinaikaa.  

 Raw-tiedostojen eli raakadatan käyttö on suositeltavaa, koska siinä on 

kaikki data yksityiskohtineen mahdollisimman hyvin tallella. Esimerkiksi JPG-

tiedostoformaattiin pakkaaminen hävittää osan kuvan tiedoista ja voi lisätä 

kohinaa kuvissa. (Agisoft, 2020)  

Kannattaa kuitenkin muistaa, että luetellut ominaisuudet ovat vain suositusarvoja. 

Heikoissa valaistusolosuhteissa voi esimerkiksi joutua nostamaan kameran ISO-arvoa, 

koska kuvien terävyys on tärkeämpää kuin pieni kohina, jollaista ISO-arvon nosto tuottaa. 
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Jos ei ole aikaisempaa osaamista kameran säätöihin, niin aloittelijalle lienee parasta 

käyttää kameroiden automaattisia asetuksia, kunhan muistaa olla käyttämättä zoomia. 

6.1.2 Kuvaustekniikka 

Myös kuvaustekniikkaa on syytä miettiä ennen kuvaamista, jotta edellytykset 

laadukkaiden mallien luomiselle täyttyisivät.  

 Kuvien on syytä olla limittäin. Jokainen piste kuvattavassa kohteessa tulisi näkyä 

vähintään kahdessa korkealaatuisessa kuvassa ja kuolleita kuvakulmia eli kohtia, 

joista ei ole vähintään kahta kuvaa, pitää myös pyrkiä välttämään.  

 Kuvien ottamisen välillä tulee liikkua. Yhdestä pisteestä otetut kuvat muodostavat 

panoraamamaisen kuvan, eikä siitä ole hyötyä 3D-mallin muodostamisessa. Liiku 

kuvattavan kohteen ympärillä kaarevin liikeradoin.  

 Älä liiku kuvien ottamisen välillä enempää kuin 30 astetta suhteessa kohteeseen. 

 Kuvaa ensin kokonaisuutta ympäriinsä. Sen jälkeen keskity yksityiskohtien 

kuvaamiseen. Ei kannata liikkua liian nopeasti lähelle kohdetta, vaan kuvaa 

kohdetta usealta etäisyydeltä, ottaen lopuksi lähikuvia.  

 Kierrä kohteet kokonaisuudessaan. Kun kohteena on esimerkiksi patsas tai 

rakennus, liiku aina kokonaisuudessaan kohteen ympäri päätyen siihen kohtaan, 

josta aloitit. 

 Kuvia kannattaa mieluummin ottaa hiukan liikaa kuin hiukan liian vähän. Kuvia 

on helppo ja halpa ottaa ja niitä voi myöhemmin poistaa tai jättää käyttämättä, 

mikä on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ottaa liian vähän kuvia, mikä voi 

johtaa epäonnistuneeseen mallin luontiin. 

 Kuvattavan kohteen tulisi täyttää kuva mahdollisimman kokonaan. 

 Hyviä kuvia varten vaaditaan hyviä valaistusolosuhteita. Heijastukset, häikäisyt 

ja salamankäyttö pitää pyrkiä minimoimaan ja myös valonlähteet pitää pyrkiä 

rajaamaan kuvien ulkopuolelle. Parasta on kuvata tasaisessa valaistuksessa.  

 Jos muodostettua mallia haluaa mitata, tulee mitattavaan kohteeseen asettaa 

ainakin kaksi merkattua pistettä, joiden välinen etäisyys on mitattu/tiedossa.  

 Jos kuvattavissa kohteissa on tasaisia ja yksitoikkoisia pintoja tai kiiltäviä ja 

heijastavia pintoja, kannattaa niitä pyrkiä käsittelemään siten, että nämä 

häiritsevät ominaisuudet saadaan poistettua. Esimerkiksi kiiltävää autoa 
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kuvattaessa, kannattaa auton pintaa käsitellä esim. talkilla tai vastaavalla, jotta 

heijastukset saadaan poistettua. 

 Kuvia ei saa rajata, venyttää tai muuten käsitellä esimerkiksi puhelinten 

kuvaussovellusten filttereillä, koska ne sekoittavat ohjelmistojen 

kuvankäsittelyprosessit. (Agisoft, 2020), (Capturing Reality Support, 2022)  

6.1.3 Esimerkkikohteiden kuvaaminen 

Testataan fotogrammetristen mallien luonnin onnistumista ottamalla kuvia kahdesta eri 

kohteesta ja ajamalla nämä mallit kaikkien ohjelmistojen läpi. Tällä tavalla selvitetään, 

kuinka isoja eroja niiden suorituskyvyissä on. Todennäköisesti näitä malleja ei ole otettu 

aivan optimaalisilla kuvaustekniikoilla ja kameran säädöillä, koska kokemusta 

tämänkaltaisesta työstä tai ylipäätänsä kuvaamisesta ei ole erityisen paljon. Mutta 

näilläkin kuvilla saadaan ohjelmistojen suorituskykyjen keskinäiset erot tuotua esille. 

6.2 Pistepilvien luonti fotogrammetrisilla sovelluksilla 

Testataan fotogrammetrisia menetelmiä kokeilemalla erilaisia fotogrammetriaa käyttäviä 

sovelluksia. Pyritään siltä pohjalta saamaan mahdollisimman hyvä kuva fotogrammetr ian 

mahdollisuuksista työkaluna koneensuunnittelun alalla.  

Päämääränä on saada kokeiltua, pystyykö fotogrammetrian avulla luotuihin pistepilvi in 

luottamaan kone- ja laitesuunnittelussa. Sen lisäksi pitää tietää, kuinka helppoa tai 

vaikeaa sellaisten mallien luominen on. Usein koneensuunnitteluprojekteissa tarvittavat 

lähtötiedot kuvaavat isoja tiloja, kuten teollisuushalleja, massiivisia laitekokonaisuuks ia 

tai muita vastaavia. Lähtökohtaisena haasteena fotogrammetrialle lienee tällaisten isojen 

kokonaisuuksien kuvantaminen uskottavasti kolmiulotteisena pistepilvenä.  

Teknologian hyvät puolet, eli ennen kaikkea aloittamisen edullisuus ja mallien 

tuottamisen näennäinen yksinkertaisuus ovat kuitenkin riittävän isoja houkuttimia, jotta 

teknologiaa tulee tässäkin työssä vähintäänkin testata. Vasta testattuamme näitä 

sovelluksia voidaan riittävän hyvin perustein todeta menetelmän joko sopivan tai olevan 

sopimatta edellä mainittuja tarkoitusperiä varten. Testin perusteella voidaan myöskin 

verrata sovellusten välisiä ominaisuuksia ja suhteuttaa niistä saatava hyöty tuotteiden 

hintoihin. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota Colmapin avoimen lähdekoodin 

ilmaiseen sovellukseen.  
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Vertaillaan sovelluksia siten, että ajetaan niiden kaikkien läpi kaksi erilaista kohdetta, 

joista toinen on pieni kohde eli kuulokkeet ja toinen on isompi kohde eli kokonainen 

huone. Kahvihuoneesta otettiin 414 kuvaa ja kuulokkeista otettiin 20 kuvaa malleja 

varten.  

Tässä työssä ei selitetä näiden ohjelmistojen käyttöliittymiä ja mallien luomista niiden 

avulla. Jokaisen ohjelmiston käyttöön löytyy internetistä hyviä opasvideoita, ja mallien 

luominen ohjelmien avulla on ylipäänsä aika helppoa, joten ei ole syytä erikseen niiden 

käyttöä selittää.  

Yksi olennainen asia ohjelmien vertailussa on niiden hinta. Seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 3) fotogrammetristen ohjelmistojen hintoja. 

Taulukko 3. Fotogrammetristen ohjelmistojen hintoja. 

Agisoft Metashape Pro 3499USD/elinikäinen käyttöoikeus 

Photomodeler Standard 59USD/kuukausi, 475USD/vuosi, 

995USD/elinikäinen käyttöoikeus, jossa 
ylläpito 158USD/vuosi 

Pix4D bundle: 4DMatic + 4DSurvey 242€/kk, 2490€/vuosi, 5090€/elinikäinen  

Pix4Dmapper 260€/kk, 2600€/vuosi, 3990€/elinikäinen 

COLMAP Ilmainen 

 

6.2.1 Agisoft Metashape Standard 

Perehdytään Agisoft Metashapen ominaisuuteen tarkemmin, koska alustavissa 

kokeiluissa se pystyi tuottamaan parhaimman laatuisia malleja ja muutenkin sen 

käytettävyys on erittäin hyvää luokkaa. 

Kahvihuone:  

Agisoft Metashape sai huoneesta otetuista kuvista ihan kohtalaisen hyvän mallin 

aikaiseksi. Siitä löytyy kyllä myös paljon puutteita (Kuva 21), mutta kuitenkin siinä on 

kokonaisuutena paljon onnistuneita palasia. Mittasuhteet näyttävät ihan realistisilta. 

Myös objektien sijainti näyttää realistiselta ja esim. alakertaan menevien portaiden 

kaideputket kulkevat suoraan kuten pitääkin (Kuva 22). Ongelmia mallissa on ennen 

kaikkea tuolien ja pöytien pinnoissa, jotka ovat jääneet mallintumatta osin kokonaan. Sen 
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lisäksi mallien reuna-alueet ja muut alueet, joista kuvia on vähänlaisesti, ovat heikosti 

mallintuneita esimerkiksi seinäpinnat ovat paikoin hyvin epätasaiseksi mallintuneita.  

Kahvihuoneen mallintamisessa kesti eri vaiheineen noin kolme tuntia. Kuvien 

ottamisessa meni noin puoli tuntia, joten isoin osa ajasta menee mallinnusohje lman 

suorittamaan mallin prosessointiin.  

Kuva 21. Agisoft-malli kahvihuoneesta. 
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Kuva 22. Toinen kuva Agisoftin kahvihuone-mallista. 

Kuulokkeet:  

Kuulokkeiden mallia varten otettiin 20 kuvaa, joiden perusteella ohjelma onnistui 

luomaan yllättävän hyvän lopputuloksen (Kuva 23). Mallissa on puutteita, mutta 

kuvamäärään ja valaistusolosuhteisiin nähden se on kuitenkin yllättävän hyvä malli. 

Kuulokkeet erottuvat siitä kuitenkin aika hyvin ja tarvittaessa sen perusteella voisi 

mallintaa esimerkiksi kuulokkeiden osia kohtalaisen hyvällä mittasuhteiden tarkkuudella.  

Kuulokkeiden mallin luonti kesti ohjelmalta noin 5 minuuttia. On hyvä huomata, kuinka 

nopeata tällaisten pienempien mallien luominen on. Siitä huomaa, että menetelmä on 

erityisen käyttökelpoinen pienten kohteiden mallintamisessa.  
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Kuva 23. Kuulokkeet Agisoft.  

6.2.2 Colmap 

Kahvihuone:  

Kuvat Colmapin malleista on viety Meshlabiin, sillä Colmapissa itsessään mallin 

visualisointi-ominaisuudet ovat hyvin rajalliset.   

Kahvihuone (Kuva 24) mallintui Colmapissa todella puutteellisena. Sen lisäksi, että 

valtaosa alueesta ei ole päätynyt malliin, on malliin päätyneet osatkin mallintuneet 

väärille sijoilleen. Esimerkiksi kuvassa näkyvä pöytä, jonka päällä on lehtiä, ei 

todellisuudessa sijaitse tuolla kohtaa, johon se mallissa on päätynyt. Jostakin syystä 

sovellus on tulkinnut sen siihen kohti kuuluvaksi. Kyseessä on aika paha 

mallinnustekninen virhe. On vaikea sanoa, mistä tuo sitten johtui, että oliko kuvien laatu 

suurin tekijä vai mikä muu asia tuohon johti. Joka tapauksessa sovellus ei suorituksesta 

kovin hyviä pisteitä saa. 
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Kuva 24. Puutteellisena mallintunut kahvihuone Colmapissa. 

Kuulokkeet: 

Colmapilla saa pienemmistä objekteista tulokseksi ihan hyvälaatuisia pistepilviä (Kuva 

25). Pistepilveä voisi tuosta lähteä muokkaamaan tai käyttämään erilaisissa sovelluks issa 

ihan kohtuullisen hyvin. 



54 

 

Kuva 25. Colmapin tuottama pistepilvi kuulokkeista. 

6.2.3 Photomodeler 

Kahvihuoneen mallintaminen epäonnistui Photomodelerissa totaalisesti. Jostakin syystä 

ohjelma luokitteli noin 90%:ia kuvista käyttökelvottomiksi (Kuva 26). Ohjelma ei siis 

saanut muodostettua mallia lainkaan.  

Esimerkiksi Agisoft Metashapella sai samoilla kuvilla tehtyä kohtalaisen hyvän mallin. 

Yksittäisten kokeiluiden perusteella on toki hieman hankala tehdä kovinkaan lopullis ia 

päätelmiä, mutta tämän pikaisen testaamisen perusteella Photomodelerin suorituskyky ei 

kyllä näytä ollenkaan hyvältä.  

Tietenkin on selvää, että otetut kuvat eivät myöskään olleet mitenkään täydellisiä ja 

suurin syy kuvien heikkoon laatuun kuitenkin oli heikko valaistus. Mutta kun ottaa 

huomioon, että läheskään aina teollisissa olosuhteissa eivät valaistusolosuhteet ole hyvät 

ja tasaiset, niin oikeastaan sitä suuremmalla syyllä voidaan sanoa, että Photomodeler in 

käytettävyys ei ole riittävällä tasolla siihen käyttöön mihin lähtökohtainen tarve olisi.  
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Kuva 26. Epäonnistuneen mallinnuksen status, jossa ohjelma on todennut 373 kuvaa 

414:sta kuvasta, eli hiukan yli 90%:ia, käyttökelvottomiksi. 

6.3 Haasteita mallien muodostumisessa 

Fotogrammetristen mallien luonti ja riittävän hyvälaatuisten kuvien ottaminen sitä varten 

ei ole ihan helppoa. Kokemuspohjainen tieto on myös hyvin tärkeätä mallien luonnissa. 

Kameran säätöjen ja kuvaustekniikoiden oppiminen ja niiden hyödyntäminen kussakin 

kuvaustilanteessa vie kohtalaisen paljon aikaa, eikä niitä oikeastaan voi oppia kunnolla 

kuin kokeilemalla.  

Ennen kuin näitä menetelmiä voi tehokkaasti käyttää jossakin todellisessa työkohteessa 

niin onkin ehdottoman suositeltavaa harjoitella ja testailla mallien tekemistä rauhassa 
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jollakin kokeellisella kohteella. Todennäköisesti ensimmäisiä malleja tehdessä tulee 

tehtyä monenlaisia eri virheitä, joita oppii kompensoimaan uusilla tavoilla toimia.  

Seuraavaksi esitetään muutamia haasteita mallien muodostumisessa. Kun kokeiltiin 

ensimmäistä kertaa tehdä malli kahvihuoneesta, otettujen kuvien määrä oli 65 kappaletta, 

mikä oli selkeästi aivan liian vähäinen, jotta mallista olisi voinut tulla lainkaan 

hyvälaatuista (Kuva 27). Kuten kuvasta näkyy, muodostunut malli on erittäin suttuinen. 

Niin seinät, lattiat, tasot kuin portaatkin näyttävät aikamoiselta sotkulta, eikä tuollaise l la 

mallilla tee käytännössä yhtään mitään.  

Kuva 27. Ensimmäinen kokeilu kahvihuoneesta, kuvia liian vähän, 65kpl. 

Esimerkiksi pöytien pintojen mallintaminen on ohjelmille haasteellista, sillä pöytäpinnat 

ovat usein kiiltäviä ja ohuita, eivätkä ohjelmien algoritmit kykene ottamaan sitä 

huomioon (Kuva 28). Parhaita keinoja välttää rei’ittymistä olisi ottaa siitä muutama kuva 

enemmän useammasta suunnasta ja eri etäisyyksiltä. Toinen keino olisi pyrkiä saamaan 

tasojen kiilto pois esimerkiksi ripottelemalla pinnalle talkkia tai vaikka jauhoja, että kiilto 

häviäisi. Tai kuten kuvasta näkyy, pöydällä olevien lehtien alue ja lähiympäristöt ovat 

mallintuneet oikein, joten myös pöytäpinnoille asetetut objektit kuten lehdet voisivat 

parantaa mallintumisen laatua.  
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Kuva 28. Ohjelmiston luomassa mallissa pöytäpinnan muodostaminen on epäonnistunut. 

6.4 Fotogrammetrisen datan säilyttäminen 

Fotogrammetrisen datan säilyttämisen kanssa on sama tilanne kuin laserkeilauksesta 

syntyneen datan kanssa, että sovellusten ja tiedostomuotojen nopean kehittymisen ja 

muutosten myötä alkuperäistiedostot on syytä säilyttää mahdollisimman universaalissa 

muodossa tulevaisuuden käyttöä, tiedostojen jakoa sekä uusilla ohjelmilla uudelleen 

prosessointia ajatellen.  

Näin ollen, alkuperäiset kuvatiedostot kannattaa säilyttää käsittelemättömässä muodossa, 

ilman rajauksia tai koon muuttamisia, raakatiedosto-muodossa (esim. DNG) ja/tai RGB-

renderöitynä (esim. TIF). Lisäksi lopputuloksena syntyvät pistepilvet pitää säilyttää 

vähintäänkin ASCII-formaatissa sekä vähintään yhdessä 3D-grafiikan formaatissa kuten 

yleisesti hyvin tuetussa OBJ:ssa. 3D-mallit kannattaa myös arkistoida OBJ, VRML ja 

X3D-formaateissa. Myös STL mallien luomista ja arkistointia kannattaa harkita, jos 

tulevaisuudessa on tarvetta tulostaa sitä 3D-tulostimella. Värillisiä 3D-tulosteita varten 

voi käyttää X3D:tä ja sen toimivuudesta puhuu mm. se, että myös Yhdysvaltojen 

kansallisarkisto suosittelee sitä pysyvien CAD-tietojen arkistointiin.  

Näistä edellä mainituista tiedostoista pystyy tuottamaan PhotoScan-nimise l lä 

ohjelmistolla ainakin ASCII tekstitiedostoja, OBJ pistepilviä, STL pohjaisia geometris iä 
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malleja sekä OBJ ja VRML (.wrl) teksturoituja malleja. X3D-tiedoston voi Importata ja 

Exportata Meshlabilla.  

Lisäksi 3D-objektit on suositeltavaa arkistoida formaatissa, joka on helposti avattavissa 

ja jota voi tarkastella yleisillä katseluohjelmilla. Esim. PDF Reference v1.6 on sellainen.  

(Bennett M.J., 2015, s. 3-4) 

6.5 Fotogrammetriset mallit mallinnusohjelmissa 

Olennainen asia fotogrammetristen mallien hyödyntämiselle on tietää, miten ne viedään 

3D-suunnitteluohjelmistoihin mallintamisesta varten.  

Optimaalinen tilanne olisi, että fotogrammetriset mallit saisi 3D-ohjelmistoihin, esim. 

Inventoriin part-tiedostoiksi, jolloin niitä voisi käsitellä aivan kuten ohjelmistolla itse 

tehtyjä partteja. Se ei läheskään aina ole mahdollista tai edes kannattavaa, koska part-

mallien luominen on monissa tilanteissa monimutkaisten kappaleiden kohdalla 

mahdotonta jo pelkästään senkin vuoksi, että part-mallien muodostaminen mesh-

malleista on ohjelmallisesti erittäin kuormittava operaatio ja sen lisäksi laajempien 

kokonaisuuksien mesh-mallit ovat monesti niin monimutkaisia ja rikkonaisia, ettei 

sellaisista edes voi muodostaa part-malleja.  

Tällöin käytetäänkin pelkkää mesh-mallia ilman solidin eli part-mallin ominaisuuks ia, 

kuten tiheyttä ja massaa. Monessa tapauksessa mesh-mallit tai surface- eli pinta-mallitk in 

ovat aivan riittäviä, koska useissa tapauksissa pistepilviä käytetään vain referenssinä , 

mikä tarkoittaa, että tällöin niitä itseään ei käytetä suunnittelulähtökohtana, vaan niiden 

tarkoitus on vain kuvata suunnitteluympäristöä, jolloin pelkästään niiden sijainnilla on 

merkitystä.  

6.5.1 Mesh-mallien luominen ja muokkaaminen 

Fotogrammetriset ohjelmat osaavat itsenäisesti luoda mesh-malleja. Kun ne exporttaa 

esim. obj- tiedostomuotoon, joita mm. Inventor osaa lukea, niin niitä voi halutessaan ja 

tarvittaessa käyttää sellaisenaan Inventorissa suunnittelureferenssinä. Hyvin useasti on 

kuitenkin suotavaa muokata noita mesh-malleja ennen kuin niitä voi hyödyntää toden 

teolla.  
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Esitetäänkin seuraavaksi lyhyesti kuvaus aiemman fotogrammetrisen kokeilun 

lopputuloksena aikaansaadun kuulokkeiden mesh-mallin käsittelystä CloudComparella ja 

sen jälkeen Inventorin lisäosa MeshMixerillä. Ei selosteta ohjelmien käyttöä kohta 

kohdalta sen tarkemmin, vaan kerrotaan vain merkittävimmät käytetyt työkalut ja niiden 

aikaansaamat lopputulokset.  

Kuten seuraavasta Kuva 29 nähdään, niin kuulokkeiden mesh-mallissa on paljon 

ylimääräistä ja turhaa tietoa. Ennen kaikkea kuulokkeiden alla oleva shakkiruudukko on 

tässä tapauksessa tarpeetonta mallin kannalta.  

Kuva 29. Agisoftin luoma mesh-malli. 

Sen vuoksi mallit kannattaakin viedä ohjelmiin, joilla pistepilviä ja mesh-malleja voi 

jatkojalostaa 3D-mallinnusohjelmia varten. Sen voi tehdä useissa eri tiedostomuodoissa, 

koska nämä ohjelmat on nimenomaan luotu silmällä pitäen laajaa yhteensopivuutta sekä 

niihin tuotavien että siitä vietävien tiedostojen suhteen. Esimerkkinä tällaisista ohjelmista 

toimivat mm. CloudCompare, Meshlab ja Blender, jotka ovat lisäksi kaikki ilmais ia. 

Jokaisella em. ohjelmista voi tehdä monenlaista mallien manipulaatiota, joista 

tärkeimpinä mainittakoon mallien asettaminen koordinaatistossa haluttuun asentoon, 

mallien rajaaminen, skaalaaminen, mesh-verkon luominen ja exporttaaminen erilais i in 

tiedostomuotoihin.  

Esimerkiksi yllä olevien kuulokkeiden mallista, joka viedään CloudCompareen 

pistepilvenä, voidaan rajata ylimääräisiä pisteitä eli tässä tapauksessa kuulokkeiden alla 

olevan tason pisteitä pois helposti Segment-työkalulla (Kuva 30).  
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Kuva 30. CloudComparella siivottu Agisoftin luoma pistepilvi. 

Sen jälkeen rajatusta pistepilvestä voidaan tehdä samalla CloudCompare-ohjelmisto l la 

mesh- eli pintamalli (Kuva 31).  

Kuva 31. Luotu mesh-malli ja filtered by value. 

Pintamalli voidaan viedä suoraan Inventoriin (Kuva 32). Tuollaista pintamallia voi 

käyttää eri projekteissa esimerkiksi referenssitietona, jotta nähdään, missä tietyt kohteet 

ja laitteet sijaitsevat. Tuo pintamalli itsessään on vielä hieman hankala käsiteltävä mm. 
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koska siinä ei ole mitään tasaisia pintoja, joita voisi käyttää tasojen välisiin mittauks i in 

jne.  

Kuva 32. CloudComparen mesh-malli Inventorissa. 

Vaihtoehtoisesti CloudComparella muodostettu mesh-malli voidaan viedä muokattavaks i 

esimerkiksi Autodeskin MeshMixeriin, jossa saadaan vielä tarkemmin muokattua ja 

siistittyä ylimääräisiä pisteitä (Kuva 33). Tuollaista MeshMixerin lopputuloksena saatua 

mallia on hieman kätevämpi käyttää Inventorissa. On huomioitava, että Meshmixeriin ei 

voi syöttää kovin isoja meshejä, vaan päinvastoin se toimii hyvin vain pienehköil lä 

kokonaisuuksilla.  
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Kuva 33. Meshmixerillä siistinnän lopputulos. 

6.5.2 Mesh-mallit Inventorissa 

Inventoriin voi syöttää mesh-tiedostoja ainakin OBJ- ja STL-formaateissa. Molemmat 

kuvaavat 3D-objektien pintageometriaa. Eniten käytetty tiedostoformaatti 3D-

printtauksessa on STL.  

6.6 Loppupäätelmät fotogrammetrisista ohjelmista 
suunnittelutoimiston käyttöön 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että fotogrammetriset menetelmät ovat isompien tilojen 

pistepilvien luomiseen aika epävarma työkalu. Suurimpia ongelmia aiheuttaa se, että 

kuvia tarvitsee ottaa todella paljon, eri kuvakulmista ja hankalista paikoista, eikä 

sittenkään voi olla ihan varma hyväksyvätkö tai tunnistavatko ohjelmistot kaikkia kuvia , 

tai edes riittävää määrää, käyttökelpoisiksi.  

Kuvien ottamisen olosuhteisiin liittyvät epävarmuustekijät, joista suurimpina vaihtelevat 

ja epävarmat valaistusolosuhteet, ovat muuttujia, joita on hankala etukäteen kontrollo ida, 

ja ne kuitenkin voivat pahimmillaan tehdä riittävän hyvien kuvien ottamisen 

mahdottomaksi.  
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Fotogrammetria perustuu valokuviin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että 

fotogrammetrian hallitsemiseen tarvitaan kohtalaisen hyvää ymmärrystä 

valokuvauksesta. Laadukkaiden valokuvien ottaminen ei ole aina erityisen helppoa. Toki 

tasaisessa päivänvalossa harrastelijakin voi saada riittävän hyviä kuvia kameroiden 

automaattiasetuksillakin. Mutta joka tapauksessa kuvaamisen ja kameran parametreihin 

pitää kiinnittää riittävästi huomiota, jotta fotogrammetriaa voi todella käyttää työkaluna. 

Esimerkiksi edellä kuvattu toimiston kahvihuoneen mallinnus onnistui siinä määrin 

vaihtelevin ja pääsääntöisesti heikoin lopputuloksin, että seuraavaa mallia kuvatessa on 

syytä kiinnittää enemmän huomiota kuvien laatuun. 

Verrattuna laserkeilaukseen, tämä tekniikka on niin paljon epävarmempaa, ettei sitä voi 

suositella suurempien suunnitteluprojektien lähtötietojen keräykseen kuin kohteen 

yksittäisten kappaleiden tai koneenosien kohdalla, jotka on mahdollista päästä helposti 

kiertämään ja kuvaamaan joka puolelta. Mutta silloinkaan tälle ei ole tarvetta, jos kohde 

laserkeilataan. 

Ainoa selkeä käyttökohde tälle tekniikalle voisi suunnittelutoimiston käyttöön olla 

kohteet, joita ei ole aiemmin laserkeilattu ja joille sellaista ei kohteen pienen koon tai 

hinnan takia haluttaisi tehdä. Sellaisia kohteita voisivat olla mm. yksittäiset koneet ja 

laitteet tai niiden osat.  

Fotogrammetriset menetelmät lienevät ainakin toistaiseksi parhaimmillaan luonteeltaan 

suurpiirteisemmässä maaston kuvantamisessa, jossa ollaan enemmän kiinnostune ita 

kokonaisuudesta kuin pienistä yksityiskohdista.   
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7 TULOSTEN TARKASTELU 

Työssä käytiin läpi erilaisia menetelmiä käsitellä pistepilvidataa ja kuinka 

pistepilvitiedostoja voisi hyödyntää tehokkaasti koneensuunnittelussa.  

Projektin alussa ei ollut aivan selvää, miten tällaista pistepilviprojektia tulisi ylipäätänsä 

lähestyä. Saatiin kuitenkin selvitettyä tiettyjä menetelmiä, joilla niistä saatiin muokattua 

3D-mallit suunnitteluohjelmistoihin.  

Lähtökohtaisesti ja valtaosin projektien lähtötiedostoina olevat pistepilvet ovat 

laserkeilaimilla tuotettuja tiedostoja, joiden kokoluokka nousee helposti satoihin 

gigatavuihin. Tärkeätä on oppia karsimaan tuo data riittävän pieneen tiedostokokoon, 

jotta sitä saattaa jouhevasti käyttää hyödykseen. Autodeskin Recap osoittautui 

näennäisestä kömpelyydestään huolimatta kohtalaisen hyväksi työkaluksi tuohon 

tehtävään. Sillä sai harvennettua ja rajattua pistepilvet sopiviin palasiin, jotka voitiin 

sitten viedä jatkokäsiteltäviksi ja käytettäviksi muihin ohjelmiin. Sen käytössä kannattaa 

huomioida, että exporttien kestot venyvät helposti useisiin tunteihin vähänkään 

isommissa kohteissa.  

Manuaalinen 3D-piirteiden mallinnusmenetelmä, jota käytettiin myös asiakkaalle 

Finnsementille tehdyissä projekteissa, osoittautui ainakin toimivaksi. Sen heikkoutena 

voidaan pitää sitä, että se on kohtalaisen hidas, mutta vastaavasti sitä voidaan pitää aika 

luotettavana ja tarkkuudeltaan hyvänä tapana tehdä pistepilvien päälle 3D-malleja. Sen 

lisäksi malli on visuaalisesti miellyttävä katsella ja käyttää, koska se pohjautuu kokonaan 

Inventorin tai vastaavan ohjelman 3D-piirteille.  

Mitä tulee ns. puoliautomaattisesti pistepilven pohjalle 3D-piirteitä luoviin 

mallinnusohjelmistoihin, kuten Trimblen Realworksiin, niin ne ovat hinnaltaan niin 

korkealla tasolla, ettei niihin ole järkeä investoida. Itse ohjelmistothan ovat laadukkaita 

ja melko paljonkin pistepilven päälle mallintamista helpottavia ja siten lisäarvoa tuovia, 

mutta todellisuudessa, niiden hinnat ovat niin korkeita, ettei niitä kannata maksaa, ellei 

niille ole jatkuvaa käyttöä.  

Pistepilven muokkaamiseen tarkoitetut ja mm. elementtiverkotuksen pistepilven päälle 

luomaan kykenevät ohjelmat, kuten CloudCompare, eivät myöskään yllä sellaise l le 
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käytettävyyden tasolle, että niitä voisi ihan tosissaan suositella käytettäväksi pistepilvien 

käsittelyyn. Varmasti niilläkin sovelluksilla on omat järkevät käyttötarkoituksensa, mutta 

laadukkaita 3D-malleja pistepilvien päälle niillä ei voi tehdä. Niillä voi kyllä tehdä 

elementtiverkotuksia ja niiden pohjalta myös mesh- eli pintamalleja, mutta 

todellisuudessa ne eivät ole 3D-suunnitteluohjelmistoissa kovin käytännöllis iä. 

Tuollaisesta pintamallista puuttuvat käytännössä esimerkiksi tasaiset pinnat ihan täysin, 

mitkä olisivat tietenkin mallintamisen, mittaamisen yms. kannalta ihan olennaista kyetä 

pistepilvistä erottelemaan. Niillä luodut pintamalli ovat kaiken lisäksi visuaalisesti aika 

epämiellyttäviä käyttää esim. Inventoriin tuotuna. 

7.1 Johtopäätökset ja suositukset 

Manuaalisella mallinnusmenetelmällä suoritettavat pistepilviprojektit voidaan suorittaa 

parhaiten Autodeskin sovelluksilla Recap ja Inventor. Yritykseen rcs- tai rcp-muodossa 

saapuvat pistepilvien lähtötiedostot voidaan rajata ja karsia Recapissa sopivaan muotoon, 

ja ne saadaan exportattua rcs:nä. Rcs-tiedostot voidaan suoraan viedä Inventoriin, jossa 

niiden päälle pystytään tekemään 3D-malleja.  

Vasta maksulliset ohjelmat, kuten Trimblen Realworks ja Leican Cyclone, tarjoavat 

puoliautomaattiseen piirteiden muodostamiseen työkaluja. Nuo edellä mainitut 

puoliautomaattiset mallinnusohjelmatkaan eivät osaa mitään monimutkaisemp ia 

rakenteita ja pintoja muodostaa, vaan niille pitää lähtökohtaisesti käyttäjän ennalta valita 

kohteessa olevan rakenteen profiili, esim. palkki, levy, putki, lieriö jne. Ohjelma osaa 

sitten automatiikan avustamana mallintaa pilven pohjalta kyseessä olevia rakenteita.  

Tarpeista ja budjetista riippuen voi pistepilvien kanssa työskentelyyn suositella hieman 

erilaisia työnkulkuja, mutta lähtökohtainen suositus JKL Mechanicsin käyttöön on tuo 

manuaalinen menetelmä, koska siihen tarvittavat ohjelmistot ovat yrityksellä jo olemassa 

ja toisaalta sillä tavoin malleista saadaan todistetusti laadukkaita.  

Testatusta ilmaisesta pistepilvien verkotusohjelmasta CloudComparesta voidaan sanoa, 

että käytännössä testauksen lopputuloksena saatavasta pintamallista ei loppujen lopuksi 

pelkkään pistepilveen verrattuna kovinkaan suurta hyötyä ole. Se on laadultaan 

yksinkertaisesti riittämätön, koska siitä puuttuvat yhdenmukaiset kolmiulotteiset muodot, 
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joiden mukaan ohjelmistoissa voisi esimerkiksi mitoittaa asioita. Kuitenkin sekä 

pintamallin, että myös pistepilven voi tuoda referenssiksi 3D-suunnitteluohjelmistoon.  

Mitä taas tulee fotogrammetristen menetelmien käyttöön, niin meidän yrityksemme 

tarpeisiin niistä ei voida sanoa tässä työssä käytettyjen menetelmien osalta olevan apua. 

Valokuvauksen niin määrälliset kuin laadullisetkin haasteet sekä laadukkaiden mallien 

muodostumisen epävarmuus tuovat menetelmän käyttöön niin suuria kysymysmerkkejä 

ja epävarmuustekijöitä, ettei se ole oikeastaan ollenkaan realistinen menetelmä yritykse lle 

käyttää 3D-mallien luonnissa. Tässä työssä käytetyt metodit fotogrammetr ian 

testaamiseen olivat jo pelkästään lopputulosten perusteella hyvin puutteellisia. Toisin 

sanoen, pelkällä kompaktikameralla, ilman kameran kalibrointia ja ilman automaattises t i 

tunnistettavien koodattavien kohteiden käyttöä, voidaan sanoa malleista tulevan 

käyttökelvottoman huonoja. 

Pistepilvitiedostojen käytössä ja säilytyksessä kannattaa lähtökohtaisesti pyrkiä 

käyttämään mahdollisimman universaaleja tiedostomuotoja. Hyvin monikäyttö is iä 

tiedostomuotoja ovat ainakin E57, LAS ja PLY, joiden käyttöä voi suositella, mikäli 

haluaa niiden toimivan mahdollisimman monen ohjelman kanssa yhteen. Jos ei tiedä, 

mitkä ohjelmistot ja tiedostomuodot kommunikoivat keskenään, niin kannattaa katsoa 

työn kappaleesta 3.5 löytyvää taulukkoa.  

7.2 Yhteenveto 

Työn tavoitetta, eli kykyä tehostaa pistepilvien käyttöä kone- ja laitesuunnittelussa 

lähdettiin ratkaisemaan perehtymällä erinäisiin menetelmiin muokata ja käsitellä noita 

koneensuunnitteluprojektien lähtötietoina saapuvia pistepilviä.  

Työn aluksi esiteltiin hieman työhön liittyvien asioiden tieteellistä perustaa, jolla saatiin 

ymmärrystä käsiteltävien aiheiden perusteisiin. Työn alkupuolella selostettiin 

pistepilvimallintamisen työjärjestyksestä, johon kuuluvat aineiston esikäsittely ja 

pistepilvien muokkaaminen 3D-mallinnusta varten. Sitten kerrottiin 

laserskannerivalmistajien laitteista hintatietoineen. 

Jotta voitaisiin jatkossa toimia mahdollisimman vaivattomasti kaikenlaisissa formaate issa 

olevien pistepilvien kanssa, niin tehtiin myös esittely pistepilvien-tiedostoformaateille ja 
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lisäksi listattiin taulukkoon eri ohjelmien lukemat tiedostomuodot. Esiteltiin myös 

millaisiin tiedostomuotoihin pistepilvet kannattaa säilöä pitempiaikaiseen säilytykseen. 

Pyritään käyttämään mahdollisimman universaaleja tiedostomuotoja, kuten E57:ää , 

LAS:ia ja PLY:tä.  

Työn ohessa tehtiin myös kaksi pistepilviprojektia asiakkaalle. Niiden avulla saatiin 

kirjoitettua varsin hyvät työohjeet manuaaliselle pistepilven päälle tehtävälle 

mallinnukselle. Noita ohjeita noudattamalla pitäisi periaatteessa kenen tahansa kyetä 

tuollainen projekti toistamaan. Käytännössä niissä todettiin, että kyseinen prosessi 

voidaan suorittaa Autodeskin ohjelmistoilla alusta loppuun. Autodeskin Recappia ja 

Inventoria projektissa käytettiin. 

Käytiin läpi myös ohjelmia, joilla pitäisi kyetä luomaan puoliautomaattisesti 3D-mallien 

piirteitä. Todettiin niiden olevan todennäköisesti hyödyllisiä, mutta liian kalliita  

satunnaiseen käyttöön. Sen lisäksi testattiin CloudComparea, jolla kyetään luomaan 

algoritmisesti pintamallia pistepilven päälle. Todettiin sekin todelliselta käyttöarvoltaan 

heikoksi, koska mallit ovat yksinkertaisesti liian muodottomia, jotta niitä voisi käsitellä 

tai käyttää järkevällä tavalla mallinnusohjelmissa. 

Haluttiin kokeilla myös fotogrammetrisia menetelmiä kokeillakseen, että voisiko niiden 

avulla saada kompaktikameralla otetuista kuvista riittävän hyvälaatuisia pistepilviä . 

Kokeilu ei antanut kovinkaan rohkaisevia tuloksia ja voidaan sanoa, ettei 

fotogrammetristen menetelmien avulla luotujen pistepilvien, ainakaan tässä työssä 

käytetyn prosessin pohjalta, voida sanoa soveltuvan koneensuunnitteluprojek tien 

lähtötiedoiksi. Tulokset olivat hyvin epävarmoja ja heikkolaatuisia. Mutta kukaties 

tulevaisuudessa voitaisiin esimerkiksi puhelimissa mahdollisesti yleistyvien Lidar-

keilaimien avulla saada menetelmä käyttökelpoiseksi.  

Jatkotutkimuksen ja perehtymisen kohteeksi tästä työstä voidaankin sanoa 

fotogrammetriaa ja laserkeilausta yhdistävät teknologiat. Esimerkiksi joillak in 

laitevalmistajilla on olemassa valmiita laitteistoja, jotka yhdistävät laserkeilauksen 

tarkkuuden ja luotettavuuden sekä fotogrammetrian fotorealistisuuden. Tuollaise l la 

laitteella voisi ymmärtääkseni luoda hyvälaatuisia pistepilvi-malleja koneensuunnitte lua 

ajatellenkin, ainakin pienemmistä kohteista.  
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