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1 Johdanto 

Fotogrammetria, kuten nimikin jo viittaa, on kolmiulotteisten koordinaattien mit-

taustekniikka, joka käyttää valokuvia perustavanlaatuisena välineenä metrolo-

giaa ja mittausta varten. Fotogrammetrian perusperiaatteena toimii kolmiomit-

taus. Ottamalla valokuvia ainakin kahdesta eri sijainnista voidaan muodostaa 

niin sanottuja suoria näkökenttiä kameran ja kuvauskohteen välille. Nämä näkö-

kentät voidaan matemaattisesti leikata luomaan kolmiulotteinen koordinaatisto 

kiintopisteistä. (Horswell 2013). 

Opinnäytetyössäni käsittelen fotogrammetrian kuvaamisen yleistyneitä käytän-

töjä ja toimintatapoja. Olen rajannut aiheeni käsittelemään järjestelmäkameralla 

toteutettavaa fotogrammetria kuvaamista. Opinnäytetyössäni kokoan yhteen fo-

togrammetria-alan ammattilaisten jakamaa tietoa. Tavoitteeni on kerätä katta-

vasti tietoutta ja neuvoja fotogrammetrian kuvaamisesta ja siitä mikä johtaa ku-

vaamisessa onnistumiseen. 

Opinnäytetyöni toinen luku koostuu fotogrammetrian historiaosuudesta, joka kä-

sittelee kronologisessa järjestyksessä tärkeimmät fotogrammetrian kehityksen 

kulmakivet. Käsittelen kappaleessa myös fotogrammetria-alan tämänhetkistä ti-

laa. 

Kolmannessa luvussa käyn läpi fotogrammetrian kuvaukseen liittyviä yleisiä 

käytäntöjä ja tekniikoita. Luku esittelee kaksi erilaista järjestelmäkameralla to-

teutettavaa kuvastekniikkaa ja käy läpi suurimmat tekniikoihin liittyvät erot. 

Neljäs luku koostuu ammattilaisten huomioista liittyen fotogrammetrian kuvaa-

miseen järjestelmäkameralla. Luvussa käydään läpi järjestelmäkameralla ku-

vaamiseen liittyviä asetuksia, kuvauskohteen valaisua ja kuvattavan kohteen 

valintaan helpottavia vinkkejä. 
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Opinnäytetyöni viidennessä luvussa teen omakohtaisen tutkimustyön, jossa tu-

tustun kahteen eri fotogrammetrian kuvaustekniikkaan ja fotogrammetrisen mal-

lin muodostamiseen Agisoft Metashape -ohjelmistossa. Tutkimuksessa toteutan 

fotogrammetrian kuvaamisprosessin käyttäen molempia kuvaustekniikoita. Ver-

tailen luvussa myös eri kuvaustekniikoilla kuvattujen kuvien lopputuloksia foto-

grammetriaohjelmistossa.  

Viimeisessä kappaleessa teen yhteenvedon tutkimuksestani. Pyrin tutkimukseni 

pohjalta tuomaan tärkeimmät huomiot ja mahdolliset ongelmakohdat esille ja 

saamaan kattavan kokonaiskuvan kuvaustekniikoiden eroista. 
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2 Fotogrammetrian kuvauksen historia 

Fotogrammetrialla on pitkä historia ja kehitys. Olen kerännyt tietoa kronologi-

sessa järjestyksessä fotogrammetrian kehityksen kulmakivistä. Kappale käsitte-

lee fotogrammetrisen kuvaamisen syntyä seurauksena valokuvaamisen kehityk-

sestä ja jatkaa tämänhetkiseen fotogrammetrian käyttöön eri aloilla.  

2.1 Fotogrammetrian synty 

Fotogrammetrian keksijänä voidaan pitää ranskalaista geodeettia Francis Ara-

goa, joka vuonna 1840 käytti dagerrotypiaksi kutsuttua tekniikkaa tuottamaan 

ensimmäisiä fotogrammetrisia taltiointeja. (Xiangyu 2018).  

Vuonna 1849 ranskalainen Aimé Laussedat käytti fotogrammetrian tekniikkaa 

luomaan ensimmäisen topografisen kartan käyttäen ottamiansa ilmakuvia. 

(Kreimer 2020). 

Fotogrammetria-termin kehitti saksalainen rakennusinsinööri Albrecht Meyden-

bauer yhteistyössä saksalaisen maantietelijän Otto Kerstenin kanssa. Termi jul-

kistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1867 Meydenbauerin artikkelin otsikkona 

saksalaisessa arkkitehtuuriin keskittyvässä julkaisussa Wochenblatt des Archi-

tektenvereins zu Berlin (Berlin Architectural Society - Weekly Journal). (Grimm 

2007, s. 1). 

Ilmakuvien hyödyntäminen kasvoi suuresti ensimmäisen maailmansodan ai-

kana. Tuolloin tiedustelukoneina käytetyt ilma-alukset varustettiin kameroilla, 

joilla taltioitiin vihollisten liikkeitä ja puolustuksia. Konfliktin alussa ilmakuvien 

hyötyä ei osattu vielä pitää arvossaan. Sodan loppua kohden, molempien sodan 

osapuolien tavoitellessa taktista ylivoimaa, ilmakuvauksen käyttö ja hyödyntämi-

nen oli yleistynyt suuresti. Vuoteen 1918 tultaessa molemmat sodan osapuolet 

kuvasivat koko sotarintaman kahdesti päivässä ilma-aluksien avulla. Ensimmäi-
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sen maailmansodan aikana taltioitujen ilmakuvien määrä kasvoi yli puoleen mil-

joonaan tultaessa sodan päättymiseen tammikuussa vuonna 1918. (Examrace 

vuosi tuntematon). 

Tietokoneiden yleistyttyä myös fotogrammetria otti ison harppauksen kehityk-

sessä. Vuonna 1957 suomalainen keksijä Uuno Vilho Helava patentoi ensim-

mäisen analyyttisen piirturin, joka piirsi automaattisesti karttoja otetuista ilmaku-

vista. Analyyttisen piirturin ominaisuuksiin kuului myös se, että se osasi korjata 

maapallon pyöreydestä ja ilmakehästä johtuvan kuvien vääristymän itsenäisesti. 

Laitteen ensimmäinen prototyyppi rakennettiin vuonna 1963 käyttäen sen aikai-

sia analogisia tietokoneita. Vasta 1970-luvun lopussa tekniikan kehitys ja digi-

taalisien mikrotietokoneiden käyttö mahdollisti laitteen halvemman sarjatuotan-

non. Seuraavina vuosina tuotettiin useampi sata laitetta. Helavan suunnittelema 

piirturi oli johtava 1900-luvun lopun kartanpiirtotekniikassa käytetty laite. (Phillip-

son 2008). 

Suuri fotogrammetrian edistysaskel otettiin vuonna 1968, kun kanadalainen insi-

nööri Gilbert Louis Hobrough kehitti automatisoidun ortografisen järjestelmän, 

joka osasi laskea kuvien eroavaisuuksia harmaiden eri sävyjä vertaamalla. Ny-

kypäivän fotogrammetriatekniikka perustuu pitkälti samanlaiseen stereokuvien 

korrelaatioon. (ISPRS 2004, s. 2–3). 

Vuonna 1982 John Walkerin perustama Autodesk on yksi tämän päivän merkit-

tävimmistä kolmiulotteiseen suunnitteluun keskittyvistä ohjelmistoyrityksistä. Au-

todesk tuottaa ja kehittää monia 3D-alan ohjelmistoja ja on erikoistunut myös fo-

togrammetrian ohjelmistojen kehitykseen. (Wikipedia 2021a). 

Capturing Reality on vuonna 2013 perustettu slovakialainen yritys, joka on eri-

koistunut fotogrammetrian ohjelmistoihin. Vuonna 2016 julkaistu ohjelmisto 

RealityCapture on yksi tämän päivän käytetyimmistä fotogrammetrian sovelluk-

sista. RealityCapture pystyy yhdistämään kameralla kuvattuja kuvia ja lasers-

kannausdataa tuottaakseen saumattomia 3D-malleja. (Wikipedia 2021b). 
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2.2 Fotogrammetria nyt 

Fotogrammetrian hyödyt on valjastettu usean eri alan käyttöön, koska se tar-

joaa nopean ja luotettavan tavan kerätä tietoa kuvatusta kohteesta. Fotogram-

metrian ja kaukokartoituksen keinoja on otettu käyttöön ympäristön tilan seuran-

nassa, rakennusteollisuudessa, arkeologiassa, lääketieteessä sekä elokuva- ja 

peliteollisuudessa. Fotogrammetrian tuottamiseen tarkoitettu välineistö ja ohjel-

misto on moninaistunut ja tuonut uusia tekniikoita tiedon keräämiseen. Laser-

keilaimet, digitaaliset kamerat, navigointi- ja paikannusjärjestelmät ja matkapu-

helinsovellukset ovat osa tämänhetkistä laitteistoa, jolla fotogrammetrista tietoa 

kerätään. Kehitys on tuonut fotogrammetrian ja kaukokartoituksen osaksi arkea. 

Kaikesta selkeimmin se näkyy digitaalisissa karttapalveluissa, GPS-paikannus-

laitteissa, navigaattoreissa, sääennusteissa, tietokonepeleissä ja internetpalve-

luissa. Alan visuaalisella esittämisellä voidaan herättää suuren yleisön mielen-

kiinto esimerkiksi yhdyskunta- ja ympäristökysymyksiin. Ajankohtaisena kartoi-

tuskohteena voidaan pitää mm. meren pohjan kartoitusta, johon fotogrammetria 

antaa uuden tavan taltioida tietoa. (MeMo 2021). 

Vuonna 2011 perustettu yritys Quixel on yksi fotogrammetriaa hyödyntävistä 

peli- ja viihdeteollisuuden tahoista, jonka tavoitteisiin kuuluu suuren 2D- ja 3D-

malleista koostuvan arkiston kerääminen muiden yritysten käyttöön. Kaikki 

Quixelin tuottamat 3D-mallit perustuvat aitoihin esineisiin ja tavoittelevat foto-

grammetrian avulla realistisuutta ja korkeaa laatua. Yrityksen tekemiä 2D- ja 

3D-malleja on käytetty mm. elokuvateollisuudessa aidon ja vakuuttavan näköis-

ten digitaalisten taustojen tuottamiseen. (Takahashi 2019). 

3 Fotogrammetrian yleiset käytännöt ja tavoitteet 

Fotogrammetria on valokuvauksen prosessi, joka tuottaa kolmiulotteista tietoa 

ja mittaustuloksia hyödyntäen kaksiulotteisia kuvia. Kaksiulotteisten kuvien pro-

sessoimiseen käytetään fotogrammetriaan suunniteltuja ohjelmistoja. Kerätyn 

kolmiulotteisen tiedon avulla pystytään luomaan väreiltään, tekstuureiltaan ja 

mitoiltaan tarkkoja 3D-malleja. (Haines 2019). 
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Kuvio 1. Fotogrammetrisen ilmakuvauksen havainnointi. (A1 Media 2021). 

Fotogrammetrian kuvaamisen prosessi voi vaihdella, mutta perusperiaate on 

sama: kerätä tietoa ottamalla useita kuvia kuvauskohteesta. Kuvat otetaan eri 

kohdista ja kulmista, jotta kuvien väliltä löydetään tarpeeksi informaatiota myö-

hempää laskentaa varten (kuvio 1). Fotogrammetria on käytännössä kolmiomit-

tausta, jossa vähintään kahden kuvan väliltä lasketaan linjoja, joilla voidaan 

määrittää matemaattisesti kiintopisteitä kuvauskohteesta. Prosessia voidaan 

verrata ihmisen syvyysnäköön. Syvyyden hahmottaminen tapahtuu, kun kohde 

nähdään kahdesta toisistaan poikkeavasta kulmasta. Aivot tuottavat silmien 

kanssa yhteistyössä yksittäisen kuvan kohteesta, jolloin kohteelle muodostuu 

syvyysvaikutelma. Koko prosessi on yhteneväinen kolmiomittauksen kanssa. 

(TOPS Marketing 2020). 

Fotogrammetriaa varten otettavat kuvat on tarkoitettu tietokonetta ja fotogram-

metriaohjelmistoja varten, eikä niinkään ihmissilmää varten. Yleiset valokuvauk-

seen liitettävät säännöt ja tekniikat saattavat hidastaa ja jopa estää fotogram-

metriaan käytettäviä ohjelmistoja laskemasta kuvien eroavaisuuksia. Ohjelmis-

tot tarvitsevat tasalaatuisia, tasaisesti valaistuja ja mahdollisimman syväteräviä 
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kuvia kuin vain mahdollista. Esimerkiksi kapealla syväterävyydellä kuvattu kuva 

voi miellyttää ihmissilmää, mutta rajoittaa kiintopisteiden määrää fotogrammet-

riaohjelmistoissa. Mahdollisimman syväterävillä ja tasaisesti valaistuilla kuvilla 

maksimoidaan kiintopisteiden määrä kuvien laskentavaiheessa. (Kreimer 2020). 

3.1 Fotogrammetrian eri tekniikat järjestelmäkameralla 

Järjestelmäkameralla kuvattaessa on kaksi tavallisesti käytettyä strategiaa. 

Kohde joko kuvataan liikkumalla kuvauskohteen ympärillä tai kuvauskohdetta 

kääntämällä kuvaten yhdestä kuvauskohdasta. Kuvaustapa riippuu kuvauskoh-

teesta ja kuvaukseen käytettävästä budjetista. (Holmes 2020). 

3.1.1 Kuvaus kohteen ympäriltä 

Kohteen ympäriltä kuvaaminen on kuvaustekniikkana yleistynyt ja tarvittava 

niissä tilanteissa, kun kuvauskohdetta ei ole mahdollista siirtää hallittaviin ku-

vausolosuhteisiin. Esimerkiksi rakennuksen tai puistossa olevan patsaan kuvaa-

mista ei voida helposti toteuttaa sisätiloissa.  

Ulkona sijaitseva kuvauskohde tuo haastetta kuvaamiseen, koska kuvausolo-

suhteet eivät ole kuvaajan hallinnassa. Esimerkiksi suorasta auringonvalosta 

johtuvat jyrkät varjot jäävät kuvattavasta kohteesta otettuihin kuviin ja voivat ai-

heuttaa ongelmia kuvien laskentavaiheessa. Myös varjojen liikkuminen kohteen 

kuvaamisen aikana saattaa vaikeuttaa kuvien käyttöä fotogrammetriaan tarkoi-

tetuissa ohjelmistoissa. Onkin suositeltavaa valita kuvauskohteen kuvaamiseen 

pilvinen sää, jolloin valo jakautuu tasaisemmin kuvattavaan kohteeseen eikä ai-

heuta jyrkkiä varjoja. Jos kuvauskohde on siirreltävissä, kannattaa se siirtää si-

sätiloihin, jossa kuvaaja pystyy paremmin hallitsemaan valaistusta ja kuvausolo-

suhteita. 

Kuvattava kohde kuvataan kauttaaltaan siirtämällä kameraa kuvauskohteen ym-

pärillä kuvien välissä. Kuvattava etäisyys voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

kontekstikuviin, lähikuviin ja keskitason kuviin.  
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Kuvio 2. Kontekstikuva esimerkkejä kuvauskohteesta. (Kreimer 2020). 

Kontekstikuvilla tarkoitetaan kuvia, joissa kuvauskohde näkyy kokonaisena. 

Kontekstikuvat antavat fotogrammetriaohjelmistolle kontekstin lähikuvista, jotka 

tarjoavat tarkempia yksityiskohtia kuvattavasta kohteesta. Kontekstikuvia voi-

daan ottaa esimerkiksi noin kymmenestä eri perspektiivistä niin, että koko ku-

vauskohde on kuvien avulla kuvattu kauttaaltaan (kuvio 2).  

 

Kuvio 3. Lähikuvia kuvauskohteesta. (Kreimer 2020). 

Lähikuvia otettaessa, kamera siirretään mahdollisimman lähelle kuvauskoh-

detta, kuitenkin harkiten kuvattavien kuvien määrää kokonaisuutena. Lähikuvat 

paljastavat tarkemmatkin yksityiskohdat kuvattavasta kohteesta (kuvio 3).  

Kuvio 4. Keskitason kuvia kuvauskohteesta. (Kreimer 2020). 

Konteksti- ja lähikuvia tukemaan kuvataan keskitason kuvia, jotka takaavat sen, 

että fotogrammetriaohjelmisto ymmärtää konteksti- ja lähikuvien suhteen toi-

siinsa. Keskitason kuvat kuvataan etäisyydeltään kuvauskohteeseen nähden 

noin puolivälistä lähikuvia ja kontekstikuvia (kuvio 4). 
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Kamerajalustan käyttäminen kuvattaessa estää kameran tärähtämistä ja auttaa 

hämärissä kuvausolosuhteissa, joissa kameran valotusaikaa joudutaan nosta-

maan. Jalustan käyttö kuitenkin hidastaa kohteen kuvaamista verrattuna käsiva-

ralta kuvaamiseen. Onkin hyvä suunnitella etukäteen, millä tekniikalla ja väli-

neistöllä aikoo kuvata kuvattavan kohteen. (Kreimer 2020). 

3.1.2 Kuvaus kohdetta kääntäen 

Fotogrammetrian kuvaaminen kohdetta kääntämällä on vakiintunut kuvaustek-

niikka, joka vaatii kuvaajalta huolellista valmistelua ja kattavampaa laitteistoa 

kuin kuvaaminen kohteen ympäriltä. Tekniikka takaa kuitenkin tarkemman kont-

rollin kuvausolosuhteista ja valaistuksesta. 

Kääntyvää kohdetta kuvattaessa tarvitaan tyhjä ja piirteetön tausta, joka kattaa 

koko kuvausalueen, kun kohdetta kuvataan useammasta kulmasta. Kameraja-

lusta on pakollinen lisävaruste, jotta kamera saadaan pysymään paikoillaan, 

kun kohdetta käännellään eri kulmaan. Kuvauskohde tulee myös valaista tasai-

sesti käyttäen erillisiä valoja. Kuvausta helpottaa myös, mikäli käytössä on 

kääntyvä alusta kuvattavan kohteen tasaiseen kääntämiseen. Tämän tekniikan 

käyttäminen on käytännössä mahdotonta, jos kuvattava kohde ei sovellu siirte-

lyyn tai on kokonsa puolesta liian iso. 
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Kuvio 5. Kääntyvän kohteen kuvaamiseen käytettävä laitteisto. (Mikaela Holmes 

2020). 

Tyypillinen kääntyvän kohteen kuvaamiseen tarvittava laitteisto koostuu järjes-

telmäkamerasta ja jalustasta, kolmesta tai useammasta hajavalosta, kuvaus-

kohteen alle sijoitettavasta kääntyvästä alustasta ja tasaisesta taustakankaasta 

(kuvio 5). 

Valaistukseen tarkoitetut hajavalot tulee asettaa niin, että kuvauskohde on kaut-

taaltaan tasaisesti valaistu, välttäen kuitenkin sitä, että valo heijastuu kohteen 

pinnasta suoraan kameraan. Valojen lopullinen asettelu ja määrä on pitkälti 

kiinni kuvattavasta kohteesta. Isomman kohteen valaisemiseen tarvitaan enem-

män valoja, jotta valo saadaan näyttämään tasaiselta, kun taas pienemmän 

kohteen kuvaamiseen saattaa riittää kaksikin hajavaloa. 

Kohteen kuvaaminen aloitetaan ottamalla ensimmäinen kuva tietystä kulmasta 

kohteeseen nähden. Kuvaaminen voidaan aloittaa esimerkiksi kohtisuorasti niin, 

että koko kohde näkyy kuvassa. Seuraava kuva otetaan, kun kohdetta on kään-

netty alustan avulla noin 5–15 astetta. Näin jatketaan, kunnes koko kohde on 

kuvattu samasta kulmasta. Seuraava vaihe on siirtää kamera kuvaamaan joko 
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ylä- tai alakulmasta kohteeseen nähden. Sama prosessi toistetaan, kunnes 

kohde on kauttaaltaan kuvattu. Kuvauskulmien määrää on syytä lisätä, jos ku-

vattava kohde on monimutkainen tai siinä on vaikeita yksityiskohtia. (Holmes 

2020). 

4 Järjestelmäkamera ja fotogrammetrian kuvaaminen 

Kappaleessa käsittelen järjestelmäkameran käsitteitä, eroja ja tekniikoita, joilla 

on vaikutusta fotogrammetrian kuvaamisen kannalta. Olen kerännyt kappalee-

seen myös ammattilaisten vinkkejä, jotka auttavat onnistumaan fotogrammet-

rian kuvaamisessa. 

4.1 Järjestelmäkamera 

Järjestelmäkameroiden yleistyneisyyden ja saatavuuden takia niistä on tullut 

yleinen työkalu fotogrammetriatyöskentelyssä. Kameroiden teknisissä ominai-

suuksissa on paljon eroja ja moni tekijä vaikuttaa fotogrammetrian kuvauksen 

onnistumiseen. Kameran resoluutio, kameran kenno, kameran linssin laatu ja 

polttoväli ja kameran automaattiset ominaisuudet vaikuttavat kameralla kuvattu-

jen kuvien laatuun ja täten suoraan fotogrammetrisen 3D-mallin laskennan on-

nistumiseen. (Sketchfab Team 2015). 

Fotogrammetrian kuvausta varten käytettävä kamera voi olla mikä tahansa digi-

taalinen kamera tai mobiililaite, mutta paremman laadun takaamiseksi kuvauk-

seen suositellaan mahdollisimman suurella kuvakennolla varustettua järjestel-

mäkameraa. Kennon koko ja laatu vaikuttavat kameran kykyyn napata valoa 

sensorin pintaan ja muuttaa se digitaaliseen muotoon. Kennon koko vaikuttaa 

myös suoraan kuvanlaatuun ja pienempiin yksityiskohtiin, joita kuvassa on. Pie-

nemmällä kennolla kuvattaessa (esimerkiksi mobiililaitteella) voidaan kennon 

kokoa kompensoida ottamalla kuvia lähempää kuvauskohdetta, jolloin kuvaus-

kohteen yksityiskohdat piirtyvät tarkasti kuviin. Kohteesta tulee tällä tekniikalla 
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kuvattua enemmän kuvia kuin isommalla kennolla kuvattaessa, mutta laadulli-

sesti päästään jopa samaan lopputulokseen kuvien laskentavaiheessa. (Krei-

mer 2020). 

Kameran linssin polttoväli vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat mahtumaan yh-

teen kuvaan. Laajemman polttovälin linssit mahdollistavat suuremman kuvaus-

kohteen kuvaamisen vähemmillä kuvilla. On kuitenkin otettava huomioon, että 

laajimpien linssien reunoilla ilmentyy vääristymää, joka voi vaikuttaa kuvien las-

kentaan. Yleisesti hyväksi todettu polttoväli on jotain 24 mm – 70 mm:n väliltä. 

(Haines 2019). 

Jokaisessa kamerassa on kuvasensori, joka toimii ikään kuin verkkona valon 

nappaamiselle. Mitä enemmän valoa, sen parempi. Järjestelmäkamerat nap-

paavat enemmän valoa isoilla sensoreillaan kuin pienemmillä sensoreilla varus-

tetut laitteet, kuten esimerkiksi mobiililaitteet. Isompi sensori helpottaa fotogram-

metrian kuvaamista esimerkiksi huonosti valaistujen kohteiden kanssa. Suuri 

sensori helpottaa kuvaamista myös pienellä aukolla kuvattaessa. (Kreimer 

2020). 

On olemassa neljä kriittisintä digitaalisen järjestelmäkameran asetusta, jotka tu-

lisi muistaa: ISO-luku, valkotasapaino, aukkoluku (f/stop) ja suljinaika. Kaikki ka-

merat ovat erilaisia ja asetusten määreet riippuvat ympäristöstä, jossa kuva-

taan. Kaikki nämä neljä asetusta liittyvät toisiinsa ja onkin tärkeää hahmottaa, 

miten toisen asetuksen arvon muuttaminen vaikuttaa toisiin. (Haines 2019). 

Digitaalisten järjestelmäkameroiden erot kuvien laadun suhteen ovat huomatta-

via. Kuvan laatuun vaikuttaa myös käytettävän kameran ominaisuuksien hal-

linta. Järjestelmäkameran kennon laatu ja koko vaikuttaa kuvan rakeisuuteen ja 

laatuun, mutta myös kuvausasetusten määrittäminen on tärkeää laadun maksi-

moimiseksi. Käytettäessä kameran linssin suurempia aukon arvoja lisäämään 

syväterävyyttä, kameran linssiin pääsee vähemmän valoa. Tätä kompensoi-

daan kuvausasetuksien määrittämisellä niin, että kameran suljinaikaa tai ISO-
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arvoa nostetaan. Suurempi suljinaika altistaa kameran tärähtämiselle, jos kame-

ralla kuvataan ilman jalustaa. ISO-arvon nostaminen taas lisää digitaalisen kohi-

nan määrää kuvatuissa kuvissa. Tärähtänyt kuva ja digitaalisen kohinan suuri 

määrä voi olla fotogrammetrian laskennan kannalta vaikeuttava tekijä. Yleinen 

ohjenuora onkin pitää suljinaika ja ISO-arvo mahdollisimman pienenä fotogram-

metrian kuvaamisessa kuvan laadun maksimoimiseksi. (Kreimer 2020). 

Fotogrammetria on pohjimmiltaan valokuvaustyöskentelyä. Tavoitteena on 

saada selkeitä ja laadultaan tarkkoja kuvia kuvauskohteesta. Tavoite ei pois-

sulje, etteikö fotogrammetriaa pystyisi toteuttamaan myös laadultaan huonom-

malla ja epätarkemmalla välineistöllä, mutta parempiin tuloksiin päästään käyt-

tämällä laadukkaampaa kuvauskalustoa. Valolla on suuri merkitys kuvaamisen 

ja laskennan kannalta. Myös valon takia tietynlaiset kuvauskohteet ovat foto-

grammetrian kannalta haastavia, elleivät mahdottomia. Tällaisia kuvauskohteita 

ovat esimerkiksi kohteet, jotka tuottavat heijastuksia tai ovat läpinäkyviä kuten 

lasi, erittäin ohuet kohteet kuten puun lehdet, erittäin karvaiset asiat kuten eläin-

ten turkki tai liikkuvat kohteet. Haastavuus piilee valon heijastumisena eri koh-

tiin, kun kohdetta kuvataan eri kulmista, jolloin kuville tehtävän laskennan ai-

kana ei kuvien väliltä löydy selkeää korrelaatiota. (Haines 2019). 

 

4.2 Valaistus 

Valaistus on yksi tärkeimmistä osa-alueista fotogrammetrian kuvaamisessa. Hy-

vät valaistusolosuhteet vaikuttavat suuresti fotogrammetrisen mallin lopputulok-

seen: sen tekstuureihin, geometriaan ja mahdollisiin laskennan virhearviointei-

hin. 

Summattuna fotogrammetrisen kuvaamisen valaistusolosuhteet voidaan jakaa 

kahteen kategoriaan: luonnollisiin ja keinotekoisiin. 



18 

 

 

Auringosta tuleva luonnon valo, jonka pilvet pehmentävät tasaiseksi on yksi par-

haimmista hajavalo-olosuhteista, jota luonnosta saa. Toisaalta suora auringon-

valo luo fotogrammetriseen malliin jyrkkiä varjoja ja samalla luo suuren kontras-

tin valo ja varjo kohtien välille. 

Toisin kuin luonnon valon kanssa, keinotekoiset valo-olosuhteet ovat käyttä-

jänsä hallinnassa, jolloin on mahdollista hallita valojen määrää, paikkaa, kirk-

kautta ja kovuutta. Kuvaajalla on paremmat mahdollisuudet onnistua kohteen 

valaisemisen kanssa, mikäli kuvattava kohde on siirrettävissä hallittaviin valo-

olosuhteisiin. (Marqués 2016). 

4.3 Kuvattava kohde 

Kuvauskohteen ominaisuuksia tulee miettiä ennen kuvauksen aloittamista. Fo-

togrammetriaan käytetyt ohjelmistot suoriutuvat parhaiten kovien, monisävyt-

teisten ja orgaanisten kuvauskohteiden kanssa. Tasaiset ja piirteettömät ku-

vauskohteet ovat todennäköisempiä aiheuttamaan reikiä ja epämuodostumia fo-

togrammetrian laskennan aikana. Heijastavien, kiiltävien ja läpinäkyvien pinto-

jen lisäksi myös yksiväriset ja väreiltään piirteettömät pinnat ovat hankalia ohjel-

mistoille. (Kreimer 2020). 

Ideaalinen kuvauskohde on tasaisesti valaistu ja liikkumaton asia tai esine. Jos 

osa kuvauskohteesta lankeaa tumman varjon alle, on todennäköistä, että ku-

vattu tumma alue jättää reiän 3D-malliin laskennan aikana. Fotogrammetriaoh-

jelmisto ei todennäköisesti pysty luomaan kiintopistettä kahden kuvan välille, jos 

kuvauskohde liikkuu tai kuvaamiseen käytetty kalusto, esimerkiksi salama, tuot-

taa kohteeseen kovia varjoja. (Sketchfab Team 2015). 

Fotogrammetrian kohdetta kuvatessa tulee ottaa huomioon, miten fotogrammet-

riaohjelmisto tulkitsee kuvia. Ohjelmisto etsii kuvien väliltä monia tuhansia kiin-

topisteitä, joiden avulla kaksi kuvaa linkitetään yhteen. Kuvatessa tämä tarkoit-

taa sitä, että kahden peräkkäisen kuvan välillä tulee olla tarpeeksi päällekkäi-
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syyttä, jotta kuvien linkittäminen ohjelmistossa onnistuisi hyvin. Liian harvaksel-

taan kuvattu kohde voi estää fotogrammetrisen mallin syntymisen ohjelmis-

tossa. (Kreimer 2020). 

Kysymys siitä, että kuinka monta kuvaa kuvauskohteesta tulisi ottaa, riippuu ku-

vauskohteen koosta ja monimutkaisuudesta. Jos olet epävarma, etkä esimer-

kiksi pääse kuvauskohteen luokse uudestaan, ota enemmän kuvia kuin mitä 

luulet tarvitsevasi. (Sketchfab Team 2015). 

5 Tutkimuksen toteutus 

Keräämäni tiedon pohjalta aloitin tutkimukseni omakohtaisen kuvausprojektin 

suunnittelun. Fotogrammetriassa onnistumiseen vaikuttavat tekijät löytyvät suu-

rilta osin datan keräämisvaiheesta eli kuvaamisesta. Siksi tutkimukseni toteutet-

tava osuus keskittyy järjestelmäkameralla kuvaamiseen ja siinä onnistumiseen. 

Tavoitteeni on löytää järjestelmäkameran hallinnasta ja kohteen kuvaamisesta 

tärkeimpiä huomioita, jotka vaikuttavat fotogrammetriaohjelmiston laskennan 

onnistumiseen. 

Käyn tässä kappaleessa läpi kuvausprojektin kaikki työvaiheet. Projektin aikana 

vaihtelen työvälineistöä ja kameroiden asetuksia vertaillen niiden vaikutusta lop-

putulokseen. Käytän projektissani molempia kuvaustekniikoita. 

5.1 Työvälineet 

Kuvausprojektissani työvälineitäni ovat kaksi eri kamerakennoa, Canon EOS 6D 

ja Canon EOS 550D. Canon 6D edustaa projektissani ammattitason täysiken-

noista kameraa. Canonin EOS 550D on APS-C standardin kennolla varustettu 

kamera, joka edustaa projektissani harrastajatason digitaalista järjestelmäka-

meraa.  

Käytössäni oli myös kaksi Canonin molempiin kamerakennoihin sopivaa objek-

tiivia. Yongnuon valmistama 35 mm:n objektiivi kiinteällä polttovälillä ja Canonin 
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valmistama 24 mm – 105 mm:n vakiozoom-objektiivi. Objektiivien valikointi pe-

rustui ammattilaisten antamaan ohjeeseen pitää polttoväli 24 mm – 70 mm:n 

välillä. Objektiivien laadulliset erot ovat tarkoituksenmukaisesti huomattavia. 

Yongnuon 35 mm objektiivi edustaa projektissani laadullisesti heikompaa kame-

ralinssiä, kun taas Canonin valmistama vakiozoom-objektiivi voidaan luokitella 

ammattilaistason kameralinssiksi. 

Kameran stabiloimiseksi käytän kolmijalkaista videokuvausjalustaa. Jalustan ai-

nut huono puoli fotogrammetrisen kuvauksen kannalta on, että kameraa ei saa 

käännettyä pystysuoraan asentoon. 

Projektin valaistusvälineisiin kuului 3 kappaletta Lupon LED-paneelivaloa tarvik-

keineen kuvauskohteen valaisemiseen. Tärkeimmät lisätarvikkeet LED-valoille 

projektin kannalta olivat jalustat valoille, hajavalotuskalvot ja akut latureineen. 

Työvälineistöön kuuluu myös liikuteltava green screen -kangas, jota käytetään 

kuvattavan esineen taustalla, jotta taustan poistaminen helpottuisi fotogrammet-

riaohjelmistoissa. 

Ohjelmistoksi, jolla toteutuksen aikana kuvatut kuvat lasketaan kolmiulotteiseksi 

malliksi, valitsin Agisoft Metashapen. Agisoft Metashape (aikaisemmin tunnettu 

nimellä Agisoft Photoscan) on fotogrammetrisen työskentelyn työkalu. Ohjelmis-

ton alkuperäinen julkaisu tapahtui vuonna 2010. (Wikipedia 2021) 

5.2 Tutkimus 
 

Tutkimuksen kuvauskohteeksi olen valinnut lasitetun keramiikkatyön (kuvio 6), 

joka toimii läpi tutkimuksen ainoana kuvauskohteena. Valitsin keraamisen pat-

saan kuvauskohteeksi, koska se täyttää kaikki vaadittavat määreet, joita am-

mattilaiset suosittelevat kuvauskohteelle. Keraaminen patsas sisältää orgaani-

sia muotoja ja yksityiskohtia, on materiaaliltaan ja väritykseltään matta ja ei 
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omaa liian kapeita tai ohuita yksityiskohtia. Patsas ei myöskään ole liian yksin-

kertainen muodoiltaan, jolloin kohteen kuvaamisessa löytyy tarpeeksi haastetta 

mahdollisten kuvausmetodien erojen vertaamiseen. 

  

5.2.1 Kuvaaminen kohdetta kääntäen 

Aloitin ensimmäisen kuvauksen valmistelemalla kuvauspaikan. Käytän ensim-

mäisissä kuvauksissa kuvauskohteen kääntämismetodia, joka vaikuttaa valmis-

teluihin ja välineistöön.  

Kääntyvän kohteen kuvaamiseen tarvitsin alustan, jota voi kääntää asteittain eri 

kuvauskulmaan ja tähän soveltui hyvin jalallaan kääntyvä puutarjotin (kuvio 7). 

Kuvio 6. Kuvauskohteeksi valittu keramiikkatyö. 
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Alustaan on merkattu 45 asteen välein merkkiviiva laidasta kohti keskikohtaa, 

jotta alustaa käännettäessä tietää monesko kuvakulma on kuvattavana. Otan 

jokaista täyttä pyöräytystä kohden yhteensä 8 kuvaa ja siksi olen myös nume-

roinut jokaisen kuvauskulman alustan pintaan. 

Ensimmäisen kuvauksen aikana asettelin Lupon LED-valot noin 45 asteen kul-

maan kummallekin puolelle kameraa. Kameran sijoitin jalustalle kohtisuorasti 

kuvauskohteeseen nähden. Kuvauskohteen taustalle laitoin Green Screen -kan-

kaan niin, että kuvattaessa kaikilta tarvittavilta korkeuksilta, kuvan taustalla nä-

kyy vain vihreä kangas. Kuvauskohde ja pyörivä alusta on asetettu korokkeelle 

kameratyöskentelyn helpottamiseksi. Korokkeen päälle laitoin tumman kankaan 

kiiltojen ja heijastusten estämiseksi. Nostin myös kuvauskohdetta hieman ylem-

mäksi alustasta, asettelemalla patsaan tummalla kankaalla peitetyn kukkaruu-

kun päälle, jotta pyörivä alusta ei asetu kuvattavan kohteen eteen alaviistosta 

kuvattaessa (kuvio 8).  

 

  

Kuvio 7. Kuvauskohteen alustana toimiva puutarjotin. 
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Kuvauskalusto mahtui melko pieneen tilaan ja kuvauskohteen tasainen valais-

tus onnistui helposti kahdella valolla. Taustalla olevan Green Screen -kankaan 

valaiseminen tasaisesti osoittautui kuitenkin haastavaksi vain kahdella Ledi-va-

lolla. Kuvauskohteen alustasta syntyi melko suuret varjot taustalle, mutta kah-

della valolla valaistaessa päätin keskittyä kuvauskohteen mahdollisimman tasai-

seen valaisuun. 

Otin tällä kuvauskalustolla yhteensä kolme kokonaista kierrosta eri kuvakul-

mista. Yhden vaakatasosta kuvauskohteeseen nähden, yhden ylemmästä per-

spektiivistä ja yhden alaviistommasta kulmasta. Kuvattuja kuvia tuli yhteensä 

24. Yhden kokonaisen pyöräytyksen kuvaaminen onnistui nopeasti, pyörivän 

alustan avustaessa kohteen kääntämistä. Kamerajalustan asettaminen toiseen 

kuvauskulmaan vei suurimman ajan kohdetta kuvattaessa. 

Tasaisen kuvien välisen laadun takaamiseksi, asetin kameran kuvausasetuksen 

manuaaliksi. Manuaaliasetuksilla pyrin minimoimaan kameran oman automatii-

kan, joka saattaa kuvauksen aikana muuttaa asetuksia itsenäisesti, jos ku-

vausolosuhteet muuttuvat. Kuvien välillä vaihtelevat asetukset saattavat aiheut-

taa jopa fotogrammetrian laskennan epäonnistumisen. Kameran suljinajan aset-

tamisessa luotin kameran kennon omaan valotusmittaristoon. Mittaristo antoi 

tarkan arvion siitä, tuleeko kuvattava kuva yli- tai alivalottumaan. Jokaisen ku-

vaskierroksen alussa otin vähintään yhden testikuvan, josta silmämääräisesti 

Kuvio 8. Kuvauskalusto aseteltuna valmiiksi ensimmäistä kuvauskierrosta varten. 



24 

 

 

näin, onko kuva onnistunut valotuksen ja tarkennuksen osalta. Jos olin tyytyväi-

nen testikuvan laatuun, säilytin kameran asetukset samoina koko kuvauskier-

roksen ajan. 

Asetin kameran asetuksiin myös kahden sekunnin viiveen laukaisimen painami-

sen ja kuvauksen välille. Tämä ehkäisee kameran käsittelystä syntyvät tärähtä-

miset kuvaa otettaessa.  

Asetin kameran aukon koon fotogrammetrian kuvausten aikana mahdollisim-

man pieneksi, jotta kuvan syväterävyyden määrä olisi mahdollisimman suuri. 

Aukon pienentämisen vaikutus kuvissa näkyy kameran linssin läpi pääsevän va-

lon vähenevänä määränä, jolloin suljinajan määrää tulee lisätä sopivassa suh-

teessa. Suuremmilla suljinajoilla kuvattaessa kamera on herkkä tärähdyksille ja 

liikkeelle, jolloin kauttaaltaan terävien kuvien kuvaaminen on vaikeampaa. Ka-

merajalustaa käytettäessä aukon pienentäminen ja suljinajan nostaminen ei kui-

tenkaan aiheuta suurempia ongelmia. Myös tehokas ja tasainen valaistus aut-

taa pienentämään suljinaikaa. 

Kuvatessani hallituissa olosuhteissa pystyin laskemaan ISO-arvon mahdollisim-

man pieneksi minimoidakseni kuvien rakeisuuden. Kuvien formaatiksi valitsin 

RAW-formaatin, jotta kuviin tallentuisi mahdollisimman paljon käytettävää da-

taa. 

Aloitin ensimmäisen kuvaskierroksen käyttäen Canonin 6D-kennoa Yognuon 35 

mm linssin kanssa käyttäen aukon arvoa F18 ja ISO-arvoa 100. Kahta Led-va-

loa käytettäessä kameran valotusmittari antoi optimaaliseksi suljinajaksi 0”8. 

Testikuvan kuvaamisen jälkeen olin tyytyväinen kuvan laatuun, joten kuvasin 

koko ensimmäisen kierroksen samoilla kameran asetuksilla. 

Toistin ensimmäisen kuvauskierroksen käyttäen myös 550D-kennoa Yognuon 

35 mm linssin kanssa. Asetin kameran aukon F18 arvolle kuten toisellakin ken-

nolla pitäen myös ISO-arvon 100 arvolla, eli mahdollisimman pienenä. Valituilla 

kuvausasetuksilla kameran automatiikka ehdotti optimaaliseksi suljinajaksi 0”3. 
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Ero edellisen kennon antamiin arvoihin ei tuntunut merkittävältä ja testikuvan 

jälkeen pidin asetukset samoin koko kuvauskierroksen loppuun. 

Yläviistosta kohdetta kuvatessani tein huomion, ettei kaksi LED-valoa riittäneet 

valaisemaan kuvattavan kohteen yläosaa tasaisesti. Keraamisen patsaan päälli-

nen osa näytti kuvissa tummemmalta kuin muu patsas. Myös green screenin 

pintaan osuva valo muodosti melko jyrkät varjoalueet lopullisissa kuvissa. Pää-

tin lisätä kolmannen LED-valon seuraavalle kuvauskierrokselle.  

Asettelin yhden Lupon LED-valon osoittamaan kameran takaa yläviistosta kohti 

kuvauskohdetta (kuvio 9). Näin sain kohteen yläpuoliseen osaan sekä green 

screeniin tasaisemman valon. Kolmannen LED-valon lisääminen toi valaistuk-

seen myös sen verran tehoa, että kamerakennojen valotusmittareiden automa-

tiikka suositteli laskemaan suljinaikoja, muuten muuttumattomissa olosuhteissa. 

Kuvio 9. Kolmas Lupon LED-valo aseteltuna kuvauskohteen yläpuolelle. 
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Toistin aikaisemmat kaksi kuvauskierrosta molemmilla kamerakennoilla käyt-

täen Yognuon 35 mm:n kameralinssiä. Ero ensimmäisten kuvauskierrosten ku-

viin oli jokseenkin huomattava ja valaistuksen määrä näytti nyt tarpeeksi katta-

valta erilaisten kennojen ja linssien testaukseen. 

Vaihdoin käyttööni Canonin 24–105 mm vakiozoom-objektiivin, tarkoituksenani 

kuvata seuraavat kaksi kuvauskierrosta vaihtaen kamerakennoa kierrosten vä-

lissä. Toisin kuin Yognuon kiinteän polttovälin linssissä, vakiozoom-objektiivin 

polttoväli on säädettävissä kuvaajan mieltymysten mukaan 24 mm ja 105 mm 

välillä. Päätin kokeilla objektiivin polttovälin arvoa, joka olisi noin puolivälissä 

ääriarvoja. Säädin polttovälin noin 60 millimetriin. Teippasin objektiivin polttovä-

lin säädön paikalleen varmistaakseni, ettei arvo muutu kuvauskierroksen aikana 

tai kennoa vaihdettaessa. Polttovälin muutos kesken kuvauskierroksen voi se-

koittaa fotogrammetrian laskennan, kun kuvat viedään fotogrammetriaohjelmis-

toon. 

Otin yhteensä kuusi kokonaista kuvauskierrosta kääntyvän kuvauskohteen me-

todilla. Kaksi ensimmäistä kuvauskierrosta kahdella LED-valolla valaistuna, 

jonka jälkeen loput neljä kuvauskierrosta kolmen LED-valon valaisulla. Jälkim-

mäiset neljä kuvauskierrosta kuvattiin kukin käyttäen erilaista kamerakennon ja 

objektiivin yhdistelmää. Kuvaaminen käyttäen kääntyvän kuvauskohteen meto-

dia tuntui helpolta ja kaavamaiselta sen jälkeen, kun kuvauskohde oli saatu 

aseteltua paikoilleen ja valaistua tasaisesti. 

5.2.2 Kuvaaminen kohteen ympäriltä 

Kuvaaminen kohteen ympäriltä vaati enemmän tilaa kuin kuvaaminen kohdetta 

kääntäen. Ensimmäiset vaikeudet kohteen ympäriltä kuvaamiseen liittyivät juuri 

tilan puutteeseen. Vaikka kuvausvälineistöstä pystyi kokonaan jättämään melko 

suuren green screen -kankaan, tuntui tarpeeksi suuren tilan löytäminen haas-

teelliselta. Kohteen ympärillä siirtyminen niin, ettei vahingossa törmää paikoil-

leen asetettuihin valoihin tai johtoihin tuntui haastavalta. Asettelin kohteen 
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aluksi matalan pöydän päälle, mutta päädyin lopulta nostamaan kuvauskoh-

detta reippaasti ylemmäs pöydän pinnasta, jotta alaviistosta kuvaaminen helpot-

tuisi.  

Asettelin kolme Lupon LED-valoa tasavälein kohteen ympärille niin, että valot 

osoittivat kohti kuvauskohdetta. Tasaisen valaistuksen saaminen oli haastavam-

paa nyt, kun valon pitäisi riittää kauttaaltaan valaisemaan kohde joka puolelta. 

Asettelemalla valot hieman viistosti kohteen yläpuolelle tuotti parhaimman mah-

dollisimman lopputuloksen. 

Tavoitteenani oli kuvata kohteen ympäriltä käsivaralta, jotta kuvia voisi ottaa 

melko nopealla tahdilla samalla kun liikun kohteen ympärillä. Tämä osoittautui 

kuitenkin melko suureksi haasteeksi, sillä kameran asetuksien pitämiseksi opti-

maalisena fotogrammetrian kuvaamista varten, kameran valotusmittari ehdotti 

melko pitkiä suljinaikoja. Käsivaralta kuvattaessa kamera on herkkä tärähdyk-

sille ja pitkän suljinajan kanssa testikuvista tuli erittäin epätarkkoja ja tärähtä-

neitä. Kuvauskalustossa ei myöskään ollut enempää valoja, jotta olisin voinut 

valaistusta tehostamalla laskea suljinaikaa kamerasta. Yritin kompensoida va-

laistuksen puutetta nostamalla ISO-arvoa kameran asetuksista. ISO-arvon nos-

taminen saattaisi lisätä kuvakohinaa, mutta samalla nostaisi valon määrää ku-

vissa pienemmillä suljinajoilla. Jouduin myös suurentamaan kameran aukon ko-

koa saadakseni tarpeeksi tarkkoja ja hyvin valotettuja kuvia. 

Otin kohteen ympäriltä yhtä kuvauskierrosta kohden 24 kuvaa kuten aikaisem-

mella kuvauskohteen kääntämismetodilla. Myös kuvauskulmat pidin samoina 

toiseen metodiin verrattuna. Kohteen ympärillä kuvaaminen oli haastavampaa 

kuin kohdetta kääntäessä. Esimerkiksi kuvien tasalaatuinen rajaaminen niin, 

että kohde täyttää kuvan mahdollisimman tiiviisti, oli vaikeampaa ja hitaampaa. 

Myös alaviistosta kuvaaminen oli haastavaa ilman jalustaa. 

Kuvasin ensimmäiset kaksi kuvauskierrosta Canonin 6D kamerakennolla vaih-

taen kameran linssiä kierrosten välissä. Sain kuvattua kuvauskohdetta niin, että 

kuvauskohde oli tarkka ja tasaisesti valaistu. Kuvauskohteen taustalla näkyvät 
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asiat jäivät kuitenkin melko tummiksi ja epäselviksi. Käsivaralta kuvaaminen 

tuntui myös melko työläältä ja vaikealta, sillä tarkkojen kuvien saamiseksi olin 

joutunut ottamaan todella monta testikuvaa saadakseni kameran asetukset koh-

dilleen. Linssin vaihtaminen kuvauskierrosten välissä ei juurikaan vaikuttanut 

kuvaamisprosessiin. En ollut tyytyväinen kuvien laatuun kuvauskierrosten jäl-

keen. Käytössäni ei ollut keinoja kattavamman valaistuksen luomiseen, joten 

päätin seuraavilla kuvauskierroksilla käyttää jalustaa. 

Kameran asettaminen jalustalle helpotti kameran kuvausasetuksien säätämistä 

sopimaan paremmin fotogrammetriaa varten. Asetin ISO-arvon takaisin mini-

miin vähentääkseni mahdollisen kuvakohinan määrää. Myös pidempien sul-

jinaikojen käyttö jalustan kanssa oli helpompaa, koska kameran tärähtämiselle 

kuvaamisen aikana on pienempi mahdollisuus. 

Päätin muuttaa myös valaistuksen asettelua huomattuani, ettei valojen tasainen 

sijoittelu kuvauskohteen ympärille tuottanut haluttuja tuloksia. Valojen määrä ei 

ollut riittävä valaisemaan koko ympäristöä, vaikka kuvauskohde itsessään olikin 

melko tasaisesti valaistu. Purin LED-valot irti jalustoiltaan ja kiinnitin aluksi yh-

den LED-valon kameran päälle osoittamaan kohti kuvattavaa kohdetta. Kame-

ran linssi ja valo osoittivat samaan suuntaan, jolloin kuvattava kohde olisi va-

laistu kameran suunnasta, vaikka kuvauskulmaa muutettaisiin. 

Suoritin kuvauskierroksen yhdellä kohteeseen osoittavalla LED-valolla käyttäen 

Canonin 6D kennoa yhdessä Yognuon 35 mm linssin kanssa. Kameran siirtely 

jalustan kanssa oli melko hidasta, mutta kuvien ottaminen tuntui helpommalta, 

kun kameran oli saanut osoittamaan oikeaan suuntaan. Tärähtäneiden kuvien 

mahdollisuus oli paljon pienempi jalustaa käytettäessä. Kuvattuani yhteensä 3 

pyörähdystä eri kuvauskulmista huomasin yhden kohtisuoran LED-valon tuotta-
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van melko jyrkkiä varjoja kuvauskohteeseen. Pehmentääkseni varjojen jyrk-

kyyttä, lisäsin toisen kohtisuoran valon kamerajalustaan kameran linssin ala-

puolelle (kuvio 10). 

Sain kahden kohtisuoran valon avulla laskettua suljinaikoja entisestään. Myös 

kuvauskohteeseen syntyvät varjot olivat pehmeämpiä ja kuvien laatu edelliseen 

kuvauskierrokseen verrattuna näytti paremmalta. Kohteen ympärillä liikkuminen 

jalustaa käyttäen oli edelleen hidasta ja haastavaa, mutta kuvatut kuvat olivat 

laadultaan melko tasaisia.  

Kuvasin kohteen ympäriltä yhteensä 4 kuvauskierrosta. Kuvattuja kuvia oli jo-

kaista kuvauskierrosta kohden yhteensä 24 kappaletta. Pidin kuvauskierrosten 

metodin mahdollisimman yhdenmukaisina, kuvaten 8 kuvaa kuvauskohteen ta-

solta, 8 kuvaa yläviistosta ja 8 kuvaa alaviistosta. Suurimmat erot kokonaisten 

Kuvio 10. Lupon LED-valot aseteltuna kameran ylä- ja alapuolelle kamerajalustaan. 
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kuvauskierrosten välillä olivat kamerakalustossa, kameran asetuksissa ja va-

laistuksen asettelussa. Jokaisen kuvauskierroksen jälkeen siirsin kameralla ku-

vatut kuvat talteen tietokoneelle, samalla tyhjentäen muistikortin siirron tehtyäni. 

Näin vältyin kuvien sekoittumiselta keskenään. 

5.2.3 3D-mallien laskenta 

Kuvien laskennan suoritin Agisoft Metashape ohjelmiston avulla. Valitsin ohjel-

miston sen saatavuuden perusteella. Agisoft tarjoaa 30 päivän kokeiluversion 

Metashape ohjelmistosta, jonka aikana kaikki ohjelmiston toiminnot ovat käyttä-

jälle avoinna.  

Tein jokaisesta kuvauskierroksesta oman fotogrammetrisen mallin. Tutkimuk-

sen kannalta kaikista tärkeintä, oli pitää mallin laskentaan liittyvät asetukset sa-

moina läpi kaikkien kuvauskierrosten laskentaprosessin. Käyn esimerkkinä läpi 

yhden kuvauskierroksen laskentaprosessin Agisoft Metashape ohjelmistossa, 

jonka jälkeen siirryn vertailemaan kuvauskierrosten lopputuloksia.  

Aluksi kaikki kuvauskierroksen kuvat siirretään Metashape ohjelmistoon. Siirron 

jälkeen kuvat kohdistetaan Align Images -toiminnon avulla. Toiminnon asetuk-

sista säädän kiintopisteiden tarkkuuden suurimmaksi mahdolliseksi. Muut toi-

minnon asetukset jätän vakioarvoihin (kuvio 11).  

Kuvio 11. Agisoft Metashape ohjelmiston Align Images -toiminnon asetukset 



31 

 

 

 

Kuvien kohdistamisen jälkeen ohjelmistossa on jo nähtävissä esikatselu laske-

tuista kiintopisteistä, jotka kolmiulotteisessa koordinaatistossa muodostavat ku-

vauskohteen muodon. Esikatselusta voi jo päätellä onko kuvausprosessi ja ku-

vien kiintopisteiden laskenta onnistunut. 

Seuraava vaihe on pistepilven laskenta. Tämän vaiheen asetukset pidin vakio-

asetuksilla jokaisen kuvauskierroksen laskennan aikana. Ohjelmisto muodostaa 

esikatselumallin kolmiulotteiseen koordinaatistoon myös pistepilvi laskennan 

suoritettuaan. Viimeistään tässä vaiheessa kuvattu kohde on tunnistettavan nä-

köinen, jos kuvaus ja kuvien laskenta on onnistunut (kuvio 12). 

 

Kuvio 12. Agisoft Metashape -ohjelmiston esikatselunäkymä pistepilvilaskennan 
jälkeen. 

Pistepilvilaskennan jälkeen kuvauskohteesta lasketaan niin sanottu mesh- eli 

pintamalli. Laskettu pintamalli on siirrettävissä esimerkiksi 3D-mallinnusohjel-

maan, jossa kolmiulotteiseen malliin tehtävät muutokset voidaan suorittaa. Pi-

dän pintamallin laskennan asetukset vakioina kuvauskierrosten malleja lasketta-

essa. 
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Lopuksi lasketaan vielä mallin tekstuurit, jotka sisältävät mallin väritiedon. Tieto-

jen pohjalta ohjelma luo niistä oman kaksiulotteisen kuvatiedoston. Pidin tässä-

kin laskennan vaiheessa asetuksien arvot vakioina. Tekstuurilaskennan jälkeen 

malli on valmis ja siirrettävissä sopivassa tiedostomuodossa ulos fotogrammet-

riaohjelmistosta. 

5.2.4 Mallien vertailu 

Kaikki kuvauskierrokset onnistuivat muodostamaan tunnistettavan 3D-mallin fo-

togrammetriaohjelmistossa. Eroja mallien väleillä oli kuitenkin huomattavasti. 

Käyn tässä osiossa läpi kuvauskierroksista muodostuneet mallit ja niihin liittyvät 

huomiot. 

Kuuden ensimmäisen kuvauskierroksen aikana käytin kuvausmetodia, jossa 

kohdetta käännetään oman akselinsa ympäri. Ensimmäiset kuvauskierrokset to-

teutin kahdella eri kamerakennolla ja kahdella LED-valolla. Molemmat kuvaus-

kierrokset kuvattiin käyttäen Yognuon 35 mm kameralinssiä. Kuvauskierrosten 

kuvat saivat aikaan tunnistettavan kolmiulotteisen mallin ilman suuria fotogram-

metriaohjelmiston virhearviointeja (kuvio 13). 

 

Kuvio 13. Vasemmalla 550D kamerakennon kuvien tuottama 3D-malli. Oikealla 
6D kamerakennon kuvien tuottama 3D-malli. 

Joitakin virheitä oli kuitenkin nähtävissä enimmäkseen kuvauskohteen päällä, 

jonne kahden LED-valon sijoittelu ei riittänyt tuottamaan tasaista valaistusta ku-

vausten aikana. Myös kamerakennojen välillä on huomattavissa eroja. 550D 



33 

 

 

kennolla kuvattujen kuvien tuottama malli on huomattavasti tummempi verrat-

tuna 6D kamerakennon kuvien tuottamaan malliin. 

Seuraavan kahden kuvauskierroksen aikana valaistukseen oli lisätty yksi LED-

valo ja valaistus oli selkeästi tasaisempi ja virheettömämpi myös fotogrammet-

riamalleissa (kuvio 14). 

 

Kuvio 14. Vasemmalla 550D kamerakennon kuvien tuottama 3D-malli kolmella 
valolla. Oikealla 6D kamerakennon kuvien tuottama 3D-malli kolmella valolla.  

6D kamerakennon kuvien 3D-mallissa on huomattavissa fotogrammetriaohjel-

miston virhearviointeja. Virhearvioinnit sijoittuvat koordinaatistossa kuitenkin 

mallin ympärille, eikä kuvauskohteessa ole havaittavissa suurempia virheitä. 

3D-mallien väreihin tallentunut valotuksen ero on edelleen havaittavissa. 

Laadultaan parhaimmat fotogrammetriamallit muodostuivat kahdesta viimei-

sestä kuvauskierroksesta tällä kuvausmetodilla. Kuvauskierrokset kuvattiin käyt-

täen Canonin 24–105 mm vakiozoom-objektiivia. Kameralinssin laatu ja poltto-

väli vaikutti selkeästi ohjelmiston laskennan laatuun, eikä virhelaskelmia ollut 

nähtävissä 3D-malleissa (kuvio 15). 
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Kuvio 15. Vasemmalla 550D kamerakennon kuvien tuottama 3D-malli. Oikealla 
6D kamerakennon kuvien tuottama 3D-malli. Molemmat kuvauskierrokset ku-
vattiin käyttäen Canonin 24–105 mm vakiozoom-objektiivia ja kolmea LED-va-
loa. 

Canonin vakiozoom-objektiivilla kuvattujen kuvien tuottamat 3D-mallit ovat väri-

tykseltään tasaisemmat kuin aikaisempien kuvauskierrosten 3D-mallit. 550D ka-

merakennon avulla tuotettu 3D-malli on sävytykseltään hieman jyrkempi, mutta 

ero on huomattavasti pienempi verratessa aikaisempiin kuvauskierroksiin. 

Seuraavat neljä kuvauskierrosta kuvattiin käyttäen metodia, jossa kuvia otetaan 

kohdetta kiertäen. Kuvauskierrosten aikana kokemani haasteet näkyivät myös 

fotogrammetriaohjelmiston laskennassa. Tämän kuvausmetodin kaikki mallit oli-

vat tunnistettavia, mutta virhelaskennan määrä oli huomattavasti suurempaa 

verrattuna aikaisemman kuvausmetodin malleihin.  

Ensimmäiset kaksi kuvauskierrosta kuvasin Canonin 6D kamerakennolla vaih-

taen kameralinssiä kierrosten välissä. Huomasin kuvausten aikana jo puutteita 

ympäröivän taustan valaistuksessa. Vain kuvauskohde oli hyvin valaistu ku-

vauksen aikana ja muu ympäröivä tila jäi hyvinkin tummaksi kuvissa. Virhearvi-

ointeja oli kuitenkin huomattavan vähän ohjelmistossa laskettujen 3D-mallien 

ympärillä (kuvio 16).  
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Kuvio 16. Vasemmalla 3D-malli Yognuon 35 mm objektiivilla kuvatuista kuvista. 
Oikealla 3D-malli Canonin 24–105 mm vakiozoom-objektiivilla kuvatuista ku-
vista. 

Molempien kuvauskierrosten 3D-mallit onnistuivat hyvin vaikka kuvauskierros-

ten aikana ottamat kuvat eivät vaikuttaneet tarpeeksi tasalaatuisilta.  

Viimeiset kaksi kuvauskierrosta kuvasin erilaisella valaistuksella sekä kameraja-

lustaa käyttäen. Valaistus kiinnitettiin kameran ympärille niin, että se kulki ka-

merajalustan mukana. Kuvasin ensimmäisen kierroksen käyttäen yhtä LED-va-

loa ja toisen kierroksen kahdella eri puolilta kameraa osoittavilla LED-valoilla. 

Kuvauskierros yhtä LED-valoa hyödyntäen tuotti heikoimman fotogrammet-

riamallin kaikista kuvauskierroksista. Valaistuksen määrä ei selkeästi ollut riit-

tävä tuottamaan virheetöntä 3D-mallia. Mallin ympärillä on nähtävissä runsaasti 

ohjelmiston tekemää virhelaskentaa (kuvio 17).  
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Kuvio 17. Yhden kohtisuoran LED-valon käyttö tuotti paljon ohjelmiston virhear-
viointeja laskettuun 3D-malliin. 

3D-mallissa on nähtävissä myös erittäin jyrkkiä varjokohtia, eikä 3D-malli ole 

onnistunut väritykseltään. Kuvauskohde on silti tunnistettavissa, vaikka varjoalu-

eiden laskenta on epäonnistunut. 

Kahdella LED-valolla kuvattaessa virheiden määrä on huomattavasti laskenut, 

eikä kuvauskohteen pinnassa ole juurikaan huomattavia virheitä (kuvio 18). 

 

Kuvio 18. Kahden kohtisuoran LED-valon käyttö kuvattaessa tuotti ohjelmis-
tossa selkeämmän ja virheettömämmän 3D-mallin. 
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6 Yhteenveto 

Opinnäytetyöni tutkimusosiossa keskityin fotogrammetrian kahteen järjestelmä-

kameralla toteutettavaan kuvaustekniikkaan ja niiden välisiin eroihin. Toteutin 

opinnäytetyössäni tutustumisen molempien kuvaustekniikoiden pariin melko vä-

häisellä kalustolla ja laitteistolla. Tämä osoittaa mielestäni sen, että fotogram-

metria ja sen kuvaustekniikat ovat helposti lähestyttäviä, eikä laitteiston määrä 

tai laatu estä fotogrammetriassa suoriutumista. Opinnäytetyöni pohjalta myös 

henkilökohtainen tietämykseni laitteiston ja välineistön eroista on kasvanut. 

Koen, että tärkeintä välineistössä ei ole sen laatu tai hinta, vaan sen oma henki-

lökohtainen tuntemus. Digijärjestelmäkameroiden laadullisia ominaisuuksia pys-

tytään fotogrammetrian kuvaustekniikoissa kompensoimaan esimerkiksi kuvaa-

malla enemmän kuvia kohteesta tai lisäämällä valaistusta. Jos tuntee oman ka-

meransa, osaa myös ajatella fotogrammetrian kuvaamista ja sen tekniikoita ka-

meran kannalta.  

Keskeiset erot kuvaustekniikoiden väleillä olivat oman kokemukseni mukaan si-

doksissa kuvauskohteeseen ja valaistukseen. Kuvauskohteen kääntämistekniik-

kaa voidaan mielestäni ajatella yksinkertaisesti kuvauskohteen siirtämisenä hal-

littuihin valaistusolosuhteisiin. Valaistus oli myös omakohtaisen tutkimukseni 

erottuvin osa-alue kuvaustekniikoiden eroista. Riittämätön valaistus vaikeutti ka-

meralla kuvaamista tai teki sen jopa paikoin mahdottomaksi. Riittävän valaistuk-

sen luominen kuvaustekniikasta riippumatta onkin tärkeää, jotta kuvaamispro-

sessi helpottuu. Pidän kuvaustekniikkaa, jossa kuvauskohdetta käännetään, 

helpommin lähestyttävänä, kun valaistusta halutaan hallita ja lisätä helposti. 

Metodin avulla kuvaspaikka saadaan mahdutettua hyvinkin pieneen tilaan ku-

vauskohteen koosta riippuen. Valaistukseen tarvittavaa kalustoa tarvitaan myös 

vähemmän, kun valon ei tarvitse riittää koko kuvauskohteen ympäristöön. Tutki-

muksessani ajauduin kohteen ympäriltä kuvattaessa ongelmaan, etteivät valais-

tukseen varattu kalusto riittänyt sekä kuvauskohteen että ympäristön valaisuun. 
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Sama valaistuskalusto oli kuitenkin eri kuvaustekniikalla tuottanut alusta saakka 

hyvin valaistuja ja laadultaan tasaisia kuvia.  

Laadultaan parhaimmat ja virheettömimmät 3D-mallit syntyivät kohteen kääntä-

mistekniikalla, vaikka kaikkien kuvauskierrosten kuvat tuottivat ohjelmistossa 

tunnistettavia 3D-malleja. Kuvauskohteen kääntämistekniikka tuntui myös ku-

vattaessa vaivattomammalta ja nopeammalta verrattuna kohteen ympäriltä ku-

vaamiseen. Järjestelmäkameran laatu vaikutti vahvasti myös 3D-mallien lasken-

taprosessiin. Laadukkaammalla kuvauskalustolla saadaan helpommin kuvattua 

laadultaan tasaisempia ja yksityiskohtaisempia kuvia, jotka tuottavat fotogram-

metriaohjelmistossa varmemmin hyviä lopputuloksia. Pidin tutkimuksessani ku-

vauskierrosten aikana kuvattujen kuvien määrän samana, jotta kuvaustekniikoi-

den eroja voisi tarkastella lopputuloksia vertailemalla. Uskon, että kuvamäärää 

lisäämällä päästään laadullisesti hyviin lopputuloksiin kummallakin kuvausteknii-

kalla. 

Kuvauskohteen valinnan tein alan ammattilaisten tietoon perustuen. Tutkimuk-

seni aikana jokainen kuvauskierros tuotti tunnistettavan 3D-mallin kuvauskoh-

teesta, joka todistaa, että kuvauskohde oli itsessään käypä kohde fotogrammet-

rialaskentaa varten. Myös laskennan virhearviontien syiden tulkinta oli helpom-

paa rajata johtuneen valaisusta ja kameratyöskentelystä. 

Kuvaustekniikan valinta rajautuu monesti kuvattavan kohteen kokoon ja liikutel-

tavuuteen. Kohteen kääntämistekniikkaa voidaan harkita, jos kuvauskohde on 

liikutettavissa hallittuihin valaistusolosuhteisiin ja aseteltavissa pyörivälle jalus-

talle. Isommat kuvauskohteet joudutaan kuvaamaan kohteen ympäriltä, koska 

vaihtoehtoa toisen kuvaustekniikan käyttöön ei ole. Myös keinotekoisen ja hallit-

tavan valaistuksen luominen voi olla mahdotonta, mikäli kuvauskohteen koko ja 

sijainti estävät sen.  
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