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Sanasto 

 

2D  

  Lyhenne sanasta ”two-dimensional” eli kaksiulotteinen     

  (Wikipedia 2019a).  

 

3D  

  Lyhenne sanasta ”three-dimensional” eli kolmiulotteinen     

  (Wikipedia 2019b). 

 

3D-Skanneri  

  Laite, joka mittatietoja keräämällä muodostaa  

  kolmiulotteisen virtuaalisen muodon (Aniwaa 2019). 

 

3D-Tulostin  

  Laite, joka valmistaa fyysisen kappaleen virtuaalisesta  

  muodosta (3DPrinting 2019). 

 

Kalibrointi 

  Asettaa kappaleen koon oletusarvoon (WhatIs 2010). 

 

 

Kickstarter  

  Kampanja, jossa projekti voi saada joukkorahoituksen  

  (Wikipedia 2019c). 

 

Kustomointi 

  Kappaleen muokkaaminen toiveiden mukaiseksi  

  (3DPrinting 2019). 

 

Objekti  

  Kameran linssi, joka mahdollistaa valokuvien  

  muodostumisen (Punkari 2013, 10)  



 

 

Perspektiivi  

Kappaleen kolmiulotteinen kuva, joka havainnollistaa 

todellisen muodon (Pere 2016, luku 4). 

   

  

Piirtopöytä 

Laite, jolla voi piirtää tietokone ohjelmassa käyttämällä 

hiiren sijasta kynää (Sitepoint 2012). 

 

Pilvipalvelu  

Mahdollistaa tallentamisen toisaalle, jolloin tieto on 

käytettävissä usealla laitteella (Micallef 2015, luku 2.) 

 

Projektio  

Osakuva, joka havainnollistaa kappaleen usealta 

suunnalta (Tuhola, E. & Viitanen, K ,149). 

 

 

Resoluutio  

Määrittää kuvatarkkuuden sekä kertoo kuvien pikseli 

määrän (Ghislanzoni 2010)  

 

Standardi  

Yhteisesti sovittu asia, kuten esimerkiksi AA-pariston 

koko (Pere 2016, luku 1). 

 

Virtuaalinen  

Todellisuudesta ohjelmoitu asia tietokoneelle (CG Geek 

2018).   
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1 Johdanto 

 

1.1 Mallintamiskäytäntö 

 

Esineiden valmistaminen on 3D-tulostintekniikalla lisääntynyt ja 

valmistustekniikka nopeasti kehittynyt. Suomessa on sekä isoja että pieniä 

yrityksiä, jotka harjoittavat tätä uutta tekniikkaa. (Paukku 2013, 17.) Tämän vuoksi 

on tärkeää miettiä erilaisia toimintatapoja, kuinka työprosessin alkua voisi 

lähestyä eri tilanteissa. 

 

Ajatusten vieminen mallinnettavaksi tuotteeksi ohjelmistolle asti saattaa tuottaa 

ongelmia varsinkin tilanteessa, jossa ajatusten siirtäminen tilaajalta toteuttajalle 

voi olla puutteellista, ja näin lopputulos ei välttämättä vastaa toivottua. Mitkä siis 

ovat tarvittavat työvälineet onnistuneeseen tuotteeseen? 

 

Työprosessikulku tapahtuu yleensä tietynlaista kaavaa noudattaen (taulukko 1). 

On syytä hahmottaa asioiden järjestystä, jotka koostuvat alkutietojen 

kartoituksesta, valmistelusta sekä lopullisen mallinnuksen osuudesta. Kaikki 

vaiheet eivät tietenkään ole yksiselitteisiä, vaan jokaisessa osiossa voi tapahtua 

pieniä välivaiheita, joka muuttaa työskentelyä monimuotoisemmaksi. Siispä 

mallia täytyy tarkastella sen valmistuksen aikana, jotta lopputulos olisi paras 

mahdollinen eikä ylimääräisiin jälkikorjauksiin olisi tarvetta. (Tuhola & Viitanen 

2008, 19-20.) 

 

Taulukko 1. Tuhola & Viitanen 2008, 19. 

Alkutiedot              -> Idea, valmis luonnos, valmis tuote tai toimeksianto. 

Valmistelu             -> Luodaan- tai kerätään tiedot mallintamista varten. 

Mallintaminen       -> Luonnoksen valmistus, josta lopulta luodaan malli.      

                                       Tarvittaessa toistetaan työvaiheet. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää tapoja, jotka tutkivat mallintamisen 

alkuvaiheen työprosessia. Esille tuodut tavat ovat sovellettavissa muihinkin 

laitteistoihin ja eri ohjelmistojen kanssa. Tuote itse määrittelee, millä tavalla 

alkuprosessia voidaan lähteä suunnittelemaan, joten yksi tapa ei välttämättä 

sovellu kaikkiin tilanteisiin. Työn lähtökohta on siis hyvä tutkia jo alkuvaiheessa: 

millä menetelmällä ja miten työtä kannattaisi aloittaa? Kuinka paljon asiakas voi 

auttaa mallintamisprosessissa? Onko valmista tuotetta jo olemassa, kuvia tai 

muuta tietoa, jota hyödyntää? Voiko olemassa olevia mallinnuksia hyödyntää? 

 

Työssäni käytän esimerkkinä autoon valmistamaani vaihdekepin nuppia. 

Olemassa olevasta kappaleesta kerätään tieto ja muokataan halutuksi 

lopulliseksi tuotteeksi. Kaikilla eri apuvälineillä kerätty tieto käsitellään ja 

esitetään ohjelmistossa, jonka jälkeen työ on valmis mallinnettavaksi. Työni 

lopuksi nähtävänä on vielä lopullinen viimeistelty fyysinen tuote, joka muodostui 

tavallisesta esineestä kustomoiduksi versioksi. 

 

1.3 Tietopohja 

 

Nopeasti kehittyvän 3D-tulostamisen maailma antaa kattavimman sekä 

täsmällisimmän tiedon verkkojulkaisun muodossa. Enimmäkseen hyödynsin tätä 

mutta pyrin kuitenkin monipuolisempaan tietopohjaan eri kanavia hyödyntäen. 

Edeltävä 10 opintopisteen työharjoittelujakso tuki minua taustalla myös 

tehdessäni opinnäytetyötä. Tehtävät olivat 3D-tulosteiden suunnittelu sekä 

valmiiden tulosteiden viimeistely. 

 

Lähteinä käytin suomen- sekä englanninkielistä kirjallisuutta sekä verkkouutisia. 

Työni koostuu myös blogeista sekä videotutoriaaleista.  Opinnäytetyössäni 

käytetyt kuvaesimerkit perustuvat keräämääni tietopohjaan, jota käytin 

valmistuksen tukena. 
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2 Suunnittelun apuvälineet 

 

2.1 Dokumentointi 

 

Vanha sanontahan kuuluu, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 

Myös mallintamisessa tiedonvälittäminen henkilöltä toiselle onnistuu parhaiten 

kuvien avulla, ja vielä tarkemmin teknisillä piirustuksilla. Hyvä tuntemus 

piirtämisen perusteisiin ja yhteisiin pelisääntöihin on välttämätöntä. Toki 

sääntöpoikkeuksiakin löytyy riippuen siitä, missä teknisiä piirustuksia käytetään, 

mutta yleensä kaikkiin koskee samat perussäännöt. (Pere 2000, 1.) Kuvassa 1 

on toteutettu Autodesk Fusion 360-mallinnusohjelmalla auton vaihdekepin nupin 

tekninen piirustus. Käytäntö eroaa siinä, ettei läpileikkauskuvaan (oikealla) ollut 

mahdollista saada oikeaoppista vaakaviivoitusta.  

 

 

Kuva 1. Vaihdekepin nupin tekninen piirustus millimetripaperilla. 
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Peren mielestä teknisen piirtämisen ajatus on sen kerronnan tarkkuudessa 

kuvatun kappaleen mitoista: kuinka pitkä tai pyöreä jokin voi olla. Lisäksi voidaan 

myös kertoa paljon muuta, vaikkapa minkä asteinen viiste kappaleeseen tulee tai 

muun muassa millainen ruuvikierteen tulisi olla. Kuvan laatijalla on suuri vastuu 

esittää monimutkaisetkin asiat mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, jotta 

kuvan lukutaidon haasteellisuus pysyisi mahdollisimman matalana. Näin ollen 

vältytään mahdollisilta virheiltä, jotka voisivat jopa johtaa tuotteen valmistuksen 

keskeytymiseen. (Pere 2016, luku 1.) 

 

Pelkkä tekninen piirustus ei kuitenkaan aina riitä 3D-mallin kokonaiskuvan 

hahmottamisessa. Piirustusten lisäksi joskus voidaan tarvita myös projektiota 

(kuva 2), joka voi koostua muun muassa teknisten piirustusten tasokuva 

yhdistelmästä; perustaso, sivutaso ja pystytaso (x, y, z akselit). Tällä tavoin 

voimme hyödyntää esimerkiksi teknisen piirustuksen taitoa myöhemmissä 

osioissa. (Pere 2016, luku 4.) 

 

 

Kuva 2. Projektiokuva kustomoidusta vaihdekepin nupista. 

 

Dokumentointiin on näiden lisäksi hyvä myös sisällyttää kohteen vaatimat muut 

tiedot, jotka voivat muodostua kohteen käyttötarkoituksesta. Lisätiedot koostuvat 

tyypillisesti asennusvaatimuksista, esimerkiksi vaihdekepin nuppi vaatii oikean 

kokoisen reiän, jonka jälkeen siihen työstetään vaihdelaatikkoon sopivalla 

kierteen nousulla oikeanlainen kierre. Näiden lisäksi on hyvä huomioida ja kirjata 

ylös mahdolliset värivaihtoehdot ja tarvittavat vaatimukset materiaalivahvuudelle 
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sekä pintaominaisuuksille. Näin ollen suunnittelu osuuden sisällyttämät tiedot 

ovat helposti käytettävissä kohteen tulostus hetkellä, jolloin tulostajan on helppo 

työskennellä. Tulostusvaiheessa voidaan suoraan valita vaikkapa oikeanvärinen 

tulostusmateriaali, jolloin säästytään mahdollisilta jälkikäsittelyiltä. Tämä voi 

osoittautua kustannustehokkaaksi, jos kohdetta ei tarvitse jälkikäteen enää 

pinnoittaa, esimerkiksi useilla kerroksilla maalia ja lakkaa. 

 

2.2 Kaksi- ja kolmiulotteisuus 

 

3D-Ace Studion työryhmä on luonut kaksi- sekä kolmiulotteisia kuvia jo vuodesta 

1992. Heidän mukaansa 3D-mallit ovat paras ja monipuolisin tapa tuoda asioita 

markkinoille ja myydä niitä eteenpäin. Asiakas voi halutessaan käännellä ja tutkia 

virtuaalituotetta näytöllä sekä kasata ja purkaa tarkoin sen yksityiskohtia. Uusien 

asioiden esitteleminen on siis tehokasta mutta myös erittäin joustavaa työn 

vaatiessa pieniä tai jopa suuria muutoksia. Ne ovat tällä menetelmällä myös 

helppoja sekä nopeita toteuttaa. (3D-Ace Studio 2014.) 

 

3D-Ace Studion mielestä kolmiulotteisten mallien hahmottamisen työkaluina 

voidaan käyttää kaksiulotteisesta käsin piirretystä luonnoksesta aina pelkkään 

ajatukseen, mitä olisi tarkoitus mallintaa (3D-Ace Studio 2014). Osittain samaan 

ajatusmaailmaan nojaa graafinen suunnittelija Joe Micallef. Hän pitää nykyajan 

tuomia tekniikoita oivallisina, kun kyse on erilaisten mallinnusten suunnittelusta. 

Tarjontaa hyvistä työvälineistä on runsaasti: kuten eri tapoja valmistaa 

luonnoksia sekä eri valokuvatekniikoita, jotka kaikki voidaan muuttaa 

myöhemmin 3D-malleiksi. On vain kyse siitä millä tekniikalla on itse mielekästä 

työskennellä, jotta lopulta päästään kolmiulotteiseen hahmotelmaan. Mallintajan 

kyvyt eivät välttämättä ole esteenä, vaan on hyvä löytää itselleen oikeat 

työvälineet. (Micallef 2015, luku 2.) 

 

Suunnitteluprosessi kuitenkin alkaa kysymyksestä, mitä on tarkoitus mallintaa ja 

mitkä ovat sen lähtökohdat. Jos kohteesta ei ole olemassa olevaa dokumenttia, 

niin silloin ensiaskel on miettiä kuhunkin mallinnettavaan kohteeseen sopiva 

työväline: valokuva-, 3D-skanneri- vai piirrostekniikka. Toisaalta jos kohteesta on 



12 

 

jo dokumenttia, niin kuinka hyvin tätä voidaan hyödyntää eri tilanteissa. Tutkin 

näitä tapoja tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

3 Suunnittelun työvälineet 

 

3.1 Valokuvatekniikka 

 

Valokuvatekniikka soveltuu hyvin mallintamisen apuvälineeksi eikä ole työn 

viimeistelyn kannalta niin virhealtis. Tämä edellyttää toki kohteen virheetöntä 

dokumentointivaihetta, jossa tarvittavat kuvakulmat sekä laitteen käyttö ovat 

kunnossa. Valokuva itsessään vähentää virheiden mahdollisuutta, sillä se kertoo 

paljon tulevasta mallinnusprosessista. Kohteen valmis kokonaisuus tulee näin 

hyvin esille, jolloin mallintajan on helppo työskennellä, ellei työ itsessään sisällytä 

muutostöitä. Tämän vuoksi työn alkuvaiheessa on hyvä huomioida ja kirjata ylös 

oleelliset kohteen mitat sekä kaikki muut mallintamiseen vaikuttavat tiedot. 

(3dtotal 2010.) 

 

Dokumentoinnin toimenpide sisältää tavanomaisen kameran käytön tuntemusta. 

Riippuen siitä mitä kuvataan, on ensisijaisen tärkeää huomioida kuvausasento. 

Hyvin tuettu kamera tekee luonnollisesti laadukkaan kuvan. Kameralla vapaasti 

kuvattuna kyynärpäiden tulisi olla kyljissä kiinni, joka täten mahdollistaa 

laadukkaan kuvan, tai tuettuna esimerkiksi pöytään tai muuhun kiinteään 

kohteeseen. (Pylkkö 2015, 27.)  

 

Kameralla otettu kuva voi myös vääristää mallinnettavan kappaleen todellista 

kokoa esimerkiksi (kuva 3), jossa on esitetty eri kuvaus keskipisteet (Langford & 

Bilissi 2011, 71-73). Vääristymiseen vaikuttaa tietysti kameran objekti mutta myös 

kuvausetäisyys. Läheltä kuvatut kuvat vääristyvät herkästi. (Punkari 2018, luku 

14.)  
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Kuva 3. Kuvauskeskipisteet järjestyksessä: keskellä, alhaalla ja ylhäällä. 

 

Ensimmäinen kuva näyttää kuinka ylä- ja alapuoli on hieman vääristynyt 

keskipisteen ollessa keskellä. Siispä kaksi viimeistä kuvaa on otettu 

keskipisteeltään ylhäältä ja alhaalta jotta kuvankäsittelyn avulla yhdistetyt kuvat 

korjaavat mahdolliset vääristymät (kuva 4). Näin ollen samasta kohteesta on hyvä 

ottaa useampia kuvia, jotta mallinnusvaiheessa vältytään virheiltä. Mitä laajempi 

kuvattava kohde on, sitä kattavammin kuvia täytyy olla. Näiden lisäksi 

mallinnusohjelmien tueksi on hyvä tietää kappaleen fyysiset mitat, jolla 

varmistetaan todellinen koko ja vältytään mahdollisilta vääristymien toisinnoilta.  

 

Kuvaustilanteessa on myös hyvä huomioida kappaleen tausta, jonka tarkoitus on 

helpottaa kuvien jälkikäsittelyä. Näin ollen kuvissa ei esiinny ylimääräisiä 

muotoja, jotka voisivat pahimmillaan harhaanjohtaa mallintajaa. Siispä taustaksi 

on hyvä valita riittävän suuri valkea paperi tai kangas, joka on asetettu kaarevasti 

kappaleen alta ja lopulta muodostaa taustaseinän. Tällä on myös hyvät puolensa, 

sillä se myös valaisee kappaletta tasaisemmin. Edellyttäen tietysti lisä valaisimia, 

eikä niinkään pelkkää kameran salamavaloa. Lisävalaisimia voivat olla 

suunnitellusti valittu kuvauspaikka, jossa valo tulee ikkunasta tai 

yksinkertaisuudessaan huoneistossa olevista valaisimista (Punkari 2011, 115). 

 

Valokuvausvälineitä voi löytyä monenlaisia ja eri hintaisia. Siitä huolimatta 

kaikkiin pätevät yleensä kuvauksen samat perusasiat. Edullisin valinta on jo 

olemassa oleva kameralla varustettu älypuhelin. Tämä tietysti herättää epäilyksiä 
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ammatillisesta otteesta, mutta tämän hetken puhelimien kamerat jo vastaavat 

kuvanlaaduiltaan jopa järjestelmäkameroita. Puhelimella voidaan ottaa vaikka 

lehden kansikuvat, kunhan vain ymmärtää laitteen ominaisuudet ja heikkoudet. 

(Storås 2013, 33.)  

 

Eri laitteistojen tuottamat kuvatarkkuudet ovat kuitenkin nykypäivänä 

hyvälaatuisia, jolloin laitteiston hankinnalle ei kohdistu suurta painetta. On 

kuitenkin hyvä huomioida eri resoluutiotarkkuudet (taulukko 2), jos kuvien 

käsittelyvaatimukset vaativat suuria kokoluokkia (Ghislanzoni 2010). 

 

Taulukko 2. Kuvaresoluutio verrattuna tulostuskokoon (taulukko: Marco 

Ghislanzoni 2010).

 

 

Puhelimella kuvatessa on hyvä huomioida, jos puhelimeen itsessään ei sisälly 

erillistä kuvauspainiketta, niin on tämä mahdollista asettaa äänenvoimakkuuden 

säädin painikkeeseen. Näin ollen laitteesta saa parhaimman otteen, eikä sitä 

tarvitse välillä muuttaa. (Pylkkö 2015, 27.) Kameran asetuksista kannattaa myös 

asettaa kuvatallennus raw-tiedostomuodoksi. Näin ollen kuvanlaatu pysyy 

parhaana mahdollisena ja kuvankäsittely on täten huomattavasti helpompaa. 

(Punkari 2013, 32-33.) 

 

Kohteen vaatimat huolellisesti valmistetut eri projektiokuvat ylhäältä ja alhaalta, 

sivuilta sekä edestä ja takaa. Nämä ovat avainasemassa mallintamisen 

prosessissa, jolloin saadaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva siitä, mitä 

ollaan tekemässä. Kohde itsessään kuitenkin määrittelee, kuinka monelle kuvalle 
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mallintamisen kannalta on tarvetta. Kuten tässä esimerkissä (kuva 4) ei 

kappaleen pyöreyden takia ole mitään järkeä valita enempää kuin kolme kuvaa. 

(Pere 2016, luku 4.) Mielestäni kuvattavasta kohteesta on myös hyvä taltioida 

perspektiivi, josta mallintaja hahmottaa suoraan kolmiulotteisuuden, jota 

työprosessin aikana voi käyttää sitten vertailu kuvana.  

 

 

Kuva 4. Projektiokuvat edestä, ylhäältä ja alhaalta. 

 

Kyseinen työväline soveltuu erinomaisesti tilanteeseen, jossa puutteellinen 

taitotaso tai muun laitteiston saatavuus on esteenä. Työtavan valintaa tehdessä 

on hyvä huomioida, onko kappaleelle tarkoitus tehdä minkäänlaisia muutoksia, 

joka määrää mahdollisesti piirrostekniikkaan siirtymistä osittain tai jopa 

kokonaan. Suosittelen tapaa myös lähestyessä suuria mallinnuskohteita; 

esimerkiksi jos kappale on liian suuri toteutettavaksi muilla työvälineillä niin on se 

järkevintä toteuttaa valokuvaamalla.  

 

3.2 3D-skanneritekniikka 

 

3D-skannaus mahdollistaa monimutkaistenkin kohteiden mallintamisen pelkän 

skannauslaitteen avulla. Täten menetelmä onkin huomattavasti nopeampi ja 

tarkempi, jolloin erinäisten mittatietojen kasaamisen teknisille piirustuksille voi 

melkein kokonaan ohittaa. (Yle 2019.) Kokonaisuutena skannaaminen kuitenkin 

voi osoittautua erittäin haasteelliseksi huomioiden sen eri tilanteet, jossa kohde 

saattaa vaatia lisätoimenpiteitä. ”Huokoinen, läpinäkyvä, musta tai peilipintainen 
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materiaali – –” voivat vaatia esimerkiksi valkoista pulveria, jolloin vältytään 

laitteen luentavirheiltä. (Promaint 2015.) 

 

Skannatut kohteet eivät välttämättä ole suoraan tulostukseen käyttökelpoisia, 

vaan ne täytyy ohjelmallisesti siivota ja muokata ennen käyttöä. Menetelmä 

luonnollisesti soveltuu ainoastaan jo olemassa oleviin kohteisiin, joka tietenkin 

voi vähentää skannaamisen käyttöönottoa suunnittelutyössä. Kuitenkin se on 

hyvä pitää mielessä, että menetelmällä saadut mallinnukset voidaan myöhemmin 

muokata tai käyttää mallintamisen tukena. (Instructables 2015.) Mielestäni 

ongelmitta toteutettu skannausmenetelmä oikoo kyllä tavanomaisen 

mallinnusprosessin suunnitteluvaihetta valtavasti, mutta uutena osiona se voi 

lisätä loppuvaiheelle työn määrää. 

 

3D-skannereita on tietysti useita erilaisia, mutta näihinkin pätee samat 

perustoimenpiteet. Laitteella pyritään lukemaan mallinnettava kohde koko 360 

asteen näkymästä (Hull 2018). Tässä opinnäytetyössä esitetty 

skannausmenetelmä on toteutettu kuvamittaustekniikalla (passiivinen 3D-

skannaus). Muita tapoja olisivat laserskannaus (aktiivinen 3D-skannaus), jossa 

laite mittaa etäisyyksiä takaisin heijastuksen avulla (Engineering360 2019). 

Passiivinen menetelmä vaatii perusvalokuvauksen kuvausolosuhteet sekä 

laitteiston, jolla kuvata laadukkaita valokuvia. Kyseistä tapaa toteuttaessa on 

kuvien laadulla äärimmäisen tärkeä tehtävä lopullisen mallin muodostumisella. 

Huonolaatuiset valokuvat voivat pahimmillaan keskeyttää mallinnusprosessin tai 

tehdä siitä hyvinkin epätarkan. Lisäksi työprosessiin kuuluu varsinainen 

tietokoneohjelma, johon kuvat syötetään ja ohjelma itsessään suorittaa 

mallintamisprosessin. (CG Geek 2018.) 

 

Kohteen monimutkaisuus kuitenkin määrittelee, kuinka tarkasti molemmilla 

skannaus menetelmillä vaaditaan dokumentointia. Passiivisella 3D-

skannauksella tarvitaan iso määrä laadukkaita valokuvia lopullisen mallinnuksen 

muodostumiselle. (Hull 2018.) Seuraavissa esimerkkikuvissa on esitelty 

AliceVision Meshroom-ohjelmistolla valmisteltavaa vaihdekepin nupin 

skannausprosessia. 
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Kuva 5. Kohde asetettu jalustalle sekä kuvattu ympäri eri korkeuksilta. 

 

Kyseinen ohjelma on helppokäyttöinen eikä välttämättä tarvitse peruskäytön 

puitteissa opastusta, mutta tarvittaessa löytyy myös erilaisia säätöominaisuuksia. 

 

 

Kuva 6. Kohde on mallinnettu ja valmiina katseltavaksi. 

 

Ohjelmiston tallentaessa mallinnuksen tekstuureineen, ei siitä hyödynnetä muuta 

kuin itse OBJ-tiedostomuodossa oleva data. Näin tieto on käytettävissä ja se 

kääntyy vaivatta Autodesk Fusion 360-ohjelmistolle. Esimerkkikuvassa (kuva 7) 

näkyy, kuinka skannausmenetelmä on tuonut myös paljon ylimääräistä dataa, 

jotka ovat esitetty sinisellä värillä. Turhat alueet on siivottava poistotyökalulla.  
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Kuva 7. 3D-skannattu malli Autodesk Fusion 360-ohjelmistossa. 

 

Esimerkkikuvassa (kuva 8) on nyt poistettu ylimääräinen data ja tuotu vertailun 

vuoksi valokuva, josta aiemmin muodostui 3D-malli. 

 

 

Kuva 8. Siistitty 3D-skannaus ja vertailu valokuvaan. 

 

Mainittakoon vielä passiivisen 3D-skannauksen menetelmälle uudehkon 

tulokkaan, joka löytyy tulevaisuudessa jokaisen taskusta. Markkinoilla on 

kuluttajille jo nyt älypuhelimia, joista löytyy valmiiksi rakennetut 3D-skannaus 

ominaisuudet ohjelmistoineen. Sonyn Xperia sarjan lippulaivamallissa tätä 

ominaisuutta oli esitelty IFA 2017 -messuilla, jossa kerrottiin esimerkiksi 
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skannauksien jakamisen helppoudella sosiaalisessa mediassa kuin myös itse 

tulostamisen 3D-tulostimella. (Gotech 2017.) 

 

Aktiivinen 3D-skannaus on toki menetelmää toteuttaessa ihanteellisin vaihtoehto 

sen tarkkuuden sekä helppokäyttöisyyden vuoksi. Laitteistoa hankkiessa on 

valinnanvaraa rutkasti mutta samalla hintahaitaria. Näihin aineistoihin on 

tutustunut All3DP-verkkosivun työryhmä, joka on koonnut myös kattavan listan 

laitteistoista. Heidän mukaansa halvimmillaan käsikäyttöisen skannerin voi saada 

parilla sadalla eurolla ja kalleimmat aina kymmeniin tuhansiin euroihin. Laitteisto 

eroja löytyy runsaasti kuten myös käyttötarkoituksia sekä ajatus kulkee suurin 

piirtein näin, mitä kalliimpi laite, on se myös tarkempi ja nopeampi käyttää. 

(All3DP 2019.) Edullisimpien laitteiden kohdalla kannattaa ensin kokeilla 

passiivisen 3D-skannauksen menetelmää. 

 

Mielestäni 3D-skannaus soveltuu hyvin käytettäväksi kohteissa, jotka ovat 

muodoltaan monimutkaisia mallintaa. Esimerkiksi auton vaihdelaatikko on 

toteutettu ominaisuuksiensa takia pitkittäisillä ja poikittaisilla vahvikkeilla, jotka 

tekisivät mallintamisesta työläämpää. Työtapa on myös oivallisempi pieniin 

mallinnuskohteisiin, jolloin suurien kappaleiden tuomia haasteita ei esiinny ja 

työvaihe itsessään pysyy maltillisempana. Suurien kappaleiden skannaaminen 

vaatii aina enemmän alkuvaiheen suunnittelulta sekä voi vaatia laitteiston 

käyttämistä ulko-olosuhteissa, jonka vuoksi ilmasto voi olla muuttuvana osana 

työskentelyaikaan. Kappaleet voidaan myös joutua osioimaan pienempiin, jolloin 

skannataan vain tietty alue kerrallaan, joka myöhemmin yhdistetään ohjelmistolla 

kokonaiseksi. 

 

3.3 Piirrostekniikka 

 

Piirrostekniikan hyödyntäminen voi puolestaan tarjota luontevimman ratkaisun 

suunnitelmalliseen työprosessiin. Micallefin mielestä kyseinen tapa on helpoin 

työkalu 3D-mallien hahmottamiseen. Yksinkertaisten ja nopeiden luonnosten 

työstäminen pelkistä ajatusten pohjilta on sujuvaa sekä vuorovaikutteista, jos 

varsinkin työtä on tarkoitus tehdä toiselle. Se mahdollistaa reaaliaikaisen ja 

nopean suunnitelmallisen työprosessin, jossa luonnokset itsessään voivat olla 
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hyvinkin karkeita kuvituksia (kuva 9). Luonnoksien vaatimustason ollessa matala, 

se myös helpottaa mallintajaa valitsemaan piirrostekniikan omaksi työvälineeksi. 

(Micallef 2015, luku 2.) 

 

 

Kuva 9. Luonnos kustomoidusta vaihdekepin nupista. 

 

Mielestäni tekniikka on mainio suunnittelun apuväline myös aiempien tapojen 

lisäksi, jos kohdetta on tarkoitus muokata. Tällöin valokuvatun tai 3D-skannatun 

kohteen päälle voi suoraan piirtää ja luonnostella tarvittavat muutokset. Tämä 

työvaihe onkin parempi toteuttaa osittain tai kokonaan tietokoneen avulla, jossa 

kuvanmuokkausohjelmasta on huomattava apu. Näin kuvasta voi helposti 

poistaa tai lisätä siihen jotakin. Tietokoneella vapaasti piirtäessä on myös hyvä 

muistaa siihen tarvittavat lisälaitteet, kuten esimerkiksi erilaiset piirtopöydät.  

 

Olipa suunnitteluprosessi toteutettuna paperille taikka piirtopöydälle, olisi hyvä 

hallita muutama piirtämisen perusasia. Alkuvaiheessa kynää olisi hyvä totutella 

käyttämään koko käsivarren tekniikalla, eikä ainoastaan vaan käden ja ranteen 

avulla. Näinkin pieni asia voi estää luonnoksien vääristymiseltä sekä onhan 

kyseessä myös ergonominen asia, jos kuvia voi joutua piirtämään useita tunteja. 

Toki piirtämiseen varattu aika riippuu aina kohteen laajuudesta. Harjoittelu tekee 

tälläkin tavalla toteuttaessa mestarin ja on hyvä aloittaa piirtämään suurpiirteisiä 

vetoja, jotka vaihe vaiheelta muutetaan lähemmäksi todellista muotoa (kuva 10 

ja 11). (Hurme-Keränen 2017, 9-17). 
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Kuva 10. Hahmottaminen perusmuodosta. 

 

 

Kuva 11. Lopullinen hahmotelma. 

 

Micallef paljastaa myös, kuinka nykyaika on tuonut luonnosteluun uuden 

työkalun. Se, että mallintaja voi piirtää kuvia tietokoneella, voi sen nyt myös tehdä 

suoraan useilla eri verkkosivustoilla, mutta miksi näin kannattaa edes toimia? 

Sivustot osaavat tehdä suoraan alkeellisia 3D-mallinnuksia pelkkien luonnoksien 

pohjalta, kuten myös oikeiden valokuvien pohjalta. Tämän tyyppisissä kuvissa on 

huomioitava ohjelmiston ominaisuudet, jossa se hakee kuvien tarkkoja reunoja 

muodostaen lopulta mallinnuksen. Pilvipalvelun tuomat edut ovat myös yksi hyvä 

puoli, jossa esimerkiksi tietokoneella piirretty kuva näkyy reaaliaikaisesti 

puhelimen ohjelmistossa ja näin se on myös jatkuvasti mukana. Työn vaatiessa 
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kuvia on näin myös mahdollista muokata tai jopa luonnostella.  (Micallef 2015, 

luku 2.) 

 

Mainittakoon piirrostekniikkaan vielä yksi vähemmän tunnettu väline, joka 

itseasiassa on piirustustyökalu sekä 3D-tulostin samassa paketissa. Tämä 3D-

kynä nimeltä 3Doodler pääsi päivänvaloon vuonna 2013 Kickstarter kampanjan 

myötä. (Wikipedia 2019c). Tuote on osoittanut suosion jakautuvan tasaisesti 

ikäryhmien keskuudessa. Myös taiteilijat ovat löytäneet välineen tuomat 

puolensa, ja internet pursuaa mitä hämmästyttävimmistä taideteoksista. Tästä 

voisi olla myös apua suunnitelmalliseen työhön, jossa alkuvaiheessa voisi jo 

tehdä tulostettavasta tuotteesta pienimuotoisia prototyyppejä. (3Dnatives 2018.) 

 

3.4 3D-mallitietokanta verkosta 

 

Micallefin mukaan työprosessia ei välttämättä tarvitse aloittaa lähtökuopista, 

vaan on hyvä muistaa tarkastella myös vapaasti jaossa olevien mallien tai 

kuvitusten tarjontaa. Kyseisiä verkkosivustoja ja puhelinohjelmistoja on tarjolla 

valtavat määrät, joista itselleen voi hakea inspiraatiota tai jopa ladata omaan 

käyttötarkoitukseen. (Micallef 2015, luku 2.) Micallef on listannut suurimmat 

palvelut teokseensa mutta tarkemman kattauksen tarjoaa Fabianin 3D-

tulostusblogi. Hän on koonnut parhaat verkkosivustot, joista voi myös huomata, 

kuinka osa sivustoista on keskittynyt vaikkapa autoteollisuuteen eri mallinnuksiin. 

(Fabian 2018.) Tämä on äärimmäisen kätevä ratkaisu tilanteisiin, joissa 

vakiomitoilla eli standardeilla olevat asiat ovat suoraan käytettävissä. Tästä voi 

olla suuri ajallinen hyöty, jos standardimitoilla olevien asioiden uudelleen 

luomisen voi kokonaan ohittaa. Esimerkiksi kuva 12, jossa asiakkaan 

omavalmisteinen sääasema.  
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Kuva 12. Sääaseman patterikotelo osoitettu vaaleanpunaisella sävyllä. 

 

Laitteen kuoret oli ajateltu valmistettavan 3D-tulostuksena ja kyseinen 

näyttöpääte tarvitsisi kahden AA-pariston antaman jännitteen. Koska paristot 

kuuluvat yleisen standardimitoituksen piiriin, niin tällöin ei ole mitään järkeä 

suunnitella patterikoteloa uudestaan, vaan sen saa kätevästi ladattua verkosta. 

Kysymys kuitenkin herää käyttöoikeuksista, kun on kyse ladata jotakin verkosta. 

Tällöin palveluntarjoajalta kannattaa varmistaa tuotteen oikeudet, joka yleensä 

on mainittu sivustolla. Usein valmiit mallinnukset ovatkin yksittäisten henkilöiden 

tuottamia, mutta sekään ei välttämättä aina kerro suoraan ilmaisuudesta. Muussa 

tapauksessa, jos käyttöoikeudesta ei löydy mitään tietoa, niin on mallin 

suunnittelijalta hyvä kysyä lupaa. Sääaseman kohdalla käytimme tämän hetken 

suurinta palvelua nimeltä Thingiverse. He kertovat suoraan toiminnan perustuvan 

avoimeen tietolähteeseen, joka on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. 

Tällöin sivustolla jaetut mallinnukset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

(Thingiverse, 2019.) 

 

4 Suunnittelun loppuvaihe 

 

4.1 Kokoonpano 

 

Kun suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa kerättyä dokumenttia on jo 

tarpeeksi, niin varsinainen mallinnus voikin nyt alkaa. Tämä riippuu siitä, millä 
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tavalla suunnittelua oli tehty. Kuvassa 13 on lähtötilanne, josta 

mallinnusohjelmassa täytyisi työtä aloittaa. 

 

Kuva 13. Eri tekniikoilla tuotu data vaihdekepin nupista. 

 

Valokuvatekniikassa tärkeintä on asettaa kohteen vaatimat kuvat tarkasti omille 

paikoilleen sekä myös muistaa kalibroida jokainen kuva oikeisiin mittoihin. Tällöin 

mallintajan on helppo piirtää virtuaalisen kappaleen ääriviivat ja samalla verrata 

niitä tarkoin aseteltuihin taustavalokuviin. Puolestaan 3D-skannaus riippuu 

tilanteesta mitä ollaan tulostamassa, mutta tavallisesti se vaatii ainakin itse 

mallinnuksen kalibroimisen oikeaan kokoon. Mutta jos mallinnus tarvitsee myös 

muokkausta, on tähän omat työkalunsa, jossa mallin voi muuttaa kiinteäksi tai 

jopa muuttaa sen muotoa, vaikkapa esimerkiksi savimuotoilun tapaisesti. 

Piirrostekniikkaan pätee sama ohjeistus kuin valokuvatekniikalle, jossa kuvat 

asetellaan omille paikoilleen. 

 

Tapoja varsinaiseen mallintamiseen on varmasti yhtä paljon kuin tekijöitä ja 

ohjelmistoja mutta tässä nyt ainakin yksi esimerkki (kuva14). Fusion 360-

ohjelmassa tuotettu malli on muodostautumassa valokuvien pohjalta, johon myös 

kävisi piirrostekniikalla toteutetut kuvat. Työprosessi alkaa tarkoilla toimenpiteillä, 

jotka ovat kuvien kalibrointi sekä varsinainen asettelu. Kuviin voi myös asettaa 

hieman läpinäkyvyyttä, joka selkeyttää mallintamis- prosessia. Tässä kyseisessä 

tapauksessa voidaan mallintamista aloittaa tekemällä perusmuoto, joka on 
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sylinteri. Haasteellisimmissa tapauksissa voitaisiin työtä aloittaa muun muassa 

pelkillä neliskulmaisilla tasoilla, jotka lopulta kokoaisivat yhtenäisen kappaleen.  

 

 

Kuva 14. Mallinnus muotoutuu valokuvista. 

 

Ohjelma näyttää mittatietoina jokaisen tekemän muutoksen, jolloin mallinnus 

pysyy tarkasti oikeankokoisena. Samaan aikaan taustalla sijaitsevat kuvat 

pysyvät mallinnuksen tukena ja niistä on hyvä vertailla oikeita linjoja sekä 

kaarevuuksia. Mallinnuksen lopuksi on taustakuvien näkymä hyvä kytkeä pois 

päältä lopputarkkailun suorittamiseksi. 

 

Suunnittelutapojen lisäksi on hyvä muistaa laatia lisädokumenttia teknisen 

piirustuksen tavoin, eikä laadun tällöin tarvitse välttämättä olla oikeaoppista, jos 

sen on tarkoitus tukea vain omaa työskentelyä. 

 

4.2 3D-tulostuspalvelu 

 

3D-tulostuksen aikakaudella suunnittelijan ei välttämättä tarvitse omistaa 

tulostamiseen tarvittavia laitteistoja tai muita työkaluja. Tarjolla on runsaasti 

kotimaisia sekä ulkomaisia 3D-tulostinpalveluja, joita hyödyntää. Tämä on hyvä 

ratkaisu varsinkin tilanteessa, jossa edullisimmilla laitteistoilla ei esimerkiksi 

metallin tulostaminen ole mahdollista. Ikävä kyllä palvelua harjoittavat yritykset 

eivät välttämättä suoraan tiedota hinnoittelusta. Yleensä työstä on jätettävä 

tarjouspyyntö, johon kirjataan mitä ja miten kyseistä kohdetta on tarkoitus 
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tulostaa. Syy tähän löytyy tulosteiden ollessa aina yksilöllisiä töitä, jolloin jokainen 

työ on aina tapauskohtainen. Tulosteiden toimitus ajat ovat keskimäärin noin 2-4 

arkipäivää ellei palvelu ole ulkomailla, johon lisätään tavanomaiset ulkomaan 

postinkuljetuksen vaadittava aika. 

 

Pääsääntöisesti itse tulostuksen kustannukset koostuvat tulostusajasta ja 

aloitusmaksusta sekä käytetystä materialista. Edullisimmillaan pienien 3D-

tulostusteiden sekä myös mallina käytetyn vaihdekepin nupin tulostuksen 

keskihinta on noin 20-30 euroa, riippuen tietysti tulosteen suuruudesta sekä 

tulostus tavasta. Myös tulostustarkkuus voi säännöstellä hintaa, jolloin 3D-

tulostin voi tulostaa tuotetta huomattavasti kauemmin. Edut tarkemmalle 

tulosteelle kuitenkin ovat tulosteen pinnan tasaisuudessa. Tämä vähentää 

pintakäsittelyn vaihetta, jolloin kohde ei vaadi esimerkiksi hiontakäsittelyä. 

 

5         Yhteenveto 

 

5.1 Työprosessi 

 

Suunnitellessani auton kustomoitua vaihdekepin nuppia oli aluksi ensisijaisen 

tärkeää ottaa selville ja kirjata asennuksen vaatimat yksityiskohdat. Muun 

muassa minkäkokoinen nupista olisi tarkoitus tehdä ja mitkä olisivat sen 

vaatimukset kiinnitykselle. Myös se, että oliko itse nupilla tarkoitus viestittää 

käyttäjälle mitään, esimerkiksi vaihdekaavio.  

  

Tässä kohtaa oli myös hyvä muistaa muut tekijät, jotka muotoutuivat 

käyttökohteen mukaan. Vaihdekepin nupin kohdistuessa kulutukselle ja 

lämpötilojen vaihteluille oli tähän oltava tulostusmateriaalin oikean tyyppistä. 

Alkutietojen jälkeen etsin vielä inspiraatiota internetistä kuvahaulla ja yllätyin 

erikoisimmistakin toteutuksista. Suunniteltaessa työtä minulla oli jo pieni ajatus 

siitä mitä olin hakemassa lopputulokselta. Samalla kun olin selaillut kuvahakua, 

päätin toteuttaa suunnitelmallisen työni piirrostekniikalla. Alkuun hahmottelin 

profiilinäkymän varsinaisesta vaihdekepistä ja lopuksi luonnostelin nuppiin 

aseteltavat yksityiskohdat. Nuppiin oli tarkoitus upottaa pieni skorpioni keskelle 
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fosforoitua pohjaa ja sitä ympäröimään vaihteiston vaihdekaavio (kuva 15). 

Koriste viivästytti työtä, koska se oli tilattava internetistä. 

 

 

Kuva 15. Tilattu koriste sekä sen mukaan sommiteltu nuppi. 

 

Työprosessi jatkui, kunnes sain tilatun skorpionin postista. Koriste täytyi vielä 

muokata vaihdekepin nuppiin sopivaksi, mistä lopulta sain viimeiset tarvitsemani 

mittatiedot. Samalla oli suunniteltu, kuinka nuppi tulisi koota kolmesta eri osasta. 

Tähän kuului ala- ja yläosa sekä skorpionikoriste. Alaosassa oli oltava oikea 

kierre vaihdelaatikkoon ja samalla myös kiinnitettävään yläosaan. Lopulta pultilla 

kiinnitetty yläosa peitettäisiin skorpioni koristeella ja näin ollen se mahdollistaa 

nupin uudelleen purkamisen.  

 

Kaikki tarvitsemani tiedot oli kirjattu ylös ja näin alkoi varsinaisen piirrostekniikan 

lopullinen työvaihe, jossa sommittelin vaihdekaavion numerot sekä skorpionin 

mahtumaan samalle tasolle. Lopulta kun mallinnus oli valmis ja se oli tulostettu 

(kuva 16), täytyi se vielä viimeistellä. Tulostusmateriaalin ollessa muovia täytyi 

se alkuun käsitellä tartunta-aineella ennen varsinaista maalikerrosta. Tämän 

jälkeen korostin vaihdekaavion numerointia eri sävyllä käyttäen sivellintä ja 

lopuksi viimeistelin koko nupin kirkkaalla lakalla. 

 



28 

 

 

Kuva 16. Kustomoitu vaihdekepin nuppi keskeneräisenä ja valmiina. 

 

5.2 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyötä edeltävä työharjoittelujakso antoi käsitystä siitä, kuinka tarkkaan 

suunnitteluvaiheessa kerättyä tietoa oli hyvä olla. Esimerkiksi vaihdekepin nuppi 

oli tarkoitus viimeistellä epoksiliimalla jättäen kulutusta suojaavan kerroksen sen 

pinnalle. Tämä kuitenkin täytyi jättää pois, sillä se osoittautui reagoivan 

maalikerrokseen, koska epoksiliima lämpeni kuivuessaan merkittävästi. 

 

Tavoitteenani oli kokeilla kaikkia mahdollisia tapoja kolmiulotteisen vaihdekepin 

nupin muodostamiselle ja lopulta huomasin, kuinka työvaiheen alkuvalmisteluilla 

oli suuri merkitys lopullisiin tuloksiin. Esimerkiksi 3D-skannauksen yhteydessä 

olisin voinut säästää enemmän aikaa työprosessin loppupuolella käyttämällä 

skannattavan kappaleen päällä pulveria. Näin ollen virheluennan määrä olisi ollut 

pienempi ja täten ohjelmallisesti kappaleen siistimiseen olisi vaadittu vähemmän 

aikaa. Kaikkiaan 3D-tulostamisen alkuvaiheen suunnittelu avarsi käsitystä siitä, 

kuinka kyseisillä menetelmillä on tällä hetkellä mahdollista työtä toteuttaa ja 

samalla se vahvisti käsitystä omista mieltymyksistä tehdä mallintamistyötä. 

Huomasin myös sen, kuinka monivivahteinen työprosessi itsessään voi olla, jota 

määrittelee useampi tekijä. Sain myös hyvän kattauksen erilaisista tavoista ja 

laitteistoista lähestyä mallintamisen prosessia, joka antoi inspiraatiota kokeilla 

samaa työvaihetta eri menetelmillä.  

  



29 

 

Lähteet 

 

3D-Ace Studio. 2014. 6 Reasons Why to Use 3D Modeling in Product Design.  
https://3d-ace.com/press-room/articles/3d-product-design.  
16.4.2019. 

3Dnatives. 2018. TOP 15 Ranking: 3D pen for artists, hobbyists and children.  
https://www.3dnatives.com/en/top-15-3d-printing-pen160820184. 
23.5.2019. 

3DPrinting. 2019. What is 3D Printing?. https://3dprinting.com/what-is-3d- 
printing. 26.8.2019. 

3dtotal. 2010. Making of Alfa Romeo Competizione C8 Spyder Studio.  
https://3dtotal.com/tutorials/t/making-of-alfa-romeo-competizione-
c8-spyder-studio-arturo-garcia-car-vehicle-tire. 23.4.2019. 

Aniwaa. 2019. 3D Scanning technologies and the 3D Scanning Process.  
https://www.aniwaa.com/3d-scanning-technologies-and-the-3d-
scanning-process. 26.8.2019. 

All3DP. 2019. 30 Best 3D Scanners of Spring 2019. https://all3dp.com/1/best-  
3d-scanner-diy-handheld-app-software. 20.5.2019. 

CG Geek. 2018. How to 3D Photoscan Easy and Free!.  
https://www.youtube.com/watch?v=k4NTf0hMjtY. 3.5.2019. 

Engineering360. 2019. 3D Scanners Information.  
https://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_eq
uipment/inspection_tools_instruments/3d_scanners. 26.8.2019. 

Fabian. 2018. Top 10 3D Model Databases: The Best Sites to Download 3D  
Models for 3D Printing. https://i.materialise.com/blog/en/3d-model-
databases. 7.5.2019. 

Gotech. 2017. Sony Xperia XZ1 -älypuhelin osaa tehdä nopean 3D- 
skannauksen vaikka kasvoista. http://gotech.fi/2017/09/01/sony-
xperia-xz1-alypuhelin. 8.5.2019. 

Hull, C. 2018. How to Create a 3D Model from Photos.  
https://expertphotography.com/create-a-3d-model-from-photos. 
3.5.2019. 

Instructables. 2015. Clean Up a 3D Scan Using Blender.  
https://www.instructables.com/id/Clean-up-a-3D-Scan-using-
Blender. 3.5.2019. 

Langford, M. & Bilissi, E. 2011. Langford’s Advanced Photography:  
The Guide for Aspiring Photographers. Oxford: Focal Press. 

Ghislanzoni, M. 2010. Picture Resolution vs Printing Size. Technology blog.  
21.5.2010 http://marcoghislanzoni.com/blog/2010/05/21/picture-
resolution-vs-printing-size. 20.5.2019. 

Hurme-Keränen, A. 2017. Piirtäjän suuri käsikirja. Karkkila: Mäkelä. 
Micallef, J. 2015. Beginning Design for 3D Printing. New York: Apress. 
Paukku, T. 2013. Kymmenen uutta ihmettä: teknologiat, jotka muuttavat  

maailmaa. Helsinki: Gaudeamus. 
Pere, A. 2000. Teknisen piirustuksen perusteet, oppi- ja harjoituskirja  

ammattiopetukseen. Espoo: Kirpe. 
Pere, A. 2016. Koneenpiirustus 1 & 2. Espoo: Kirpe. 
Promaint. 2015. 3D-skannauksessa on vain mielikuvitus rajana.  

https://3d-ace.com/press-room/articles/3d-product-design
https://www.3dnatives.com/en/top-15-3d-printing-pen160820184/
https://3dprinting.com/what-is-3d-%20%20%20%20printing/
https://www.aniwaa.com/3d-scanning-technologies-and-the-3d-scanning-process/
https://www.aniwaa.com/3d-scanning-technologies-and-the-3d-scanning-process/
https://all3dp.com/1/best-
https://www.youtube.com/watch?v=k4NTf0hMjtY
https://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/inspection_tools_instruments/3d_scanners
https://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/inspection_tools_instruments/3d_scanners
https://i.materialise.com/blog/en/3d-model-databases/
https://i.materialise.com/blog/en/3d-model-databases/
http://gotech.fi/2017/09/01/sony-xperia-xz1-alypuhelin/
http://gotech.fi/2017/09/01/sony-xperia-xz1-alypuhelin/
https://expertphotography.com/create-a-3d-model-from-photos/
https://www.instructables.com/id/Clean-up-a-3D-Scan-using-Blender/
https://www.instructables.com/id/Clean-up-a-3D-Scan-using-Blender/
http://marcoghislanzoni.com/blog/2010/05/21/picture-resolution-vs-printing-size/
http://marcoghislanzoni.com/blog/2010/05/21/picture-resolution-vs-printing-size/


30 

 

https://promaintlehti.fi/Laite-ja-korjaustekniikat/3D-skannauksessa-
on-vain-mielikuvitus-rajana. 3.5.2019. 

Punkari, P. 2011. Digifotokoulu: Matkaopas luoviin valokuviin. Jyväskylä:  
Docendo. 

Punkari, P. 2013. Digikamerakoulu: Ota vaikuttavia kuvia uudella 
digikamerallasi. Jyväskylä: Docendo. 

Punkari, P. 2018. Kaikki kuvaa: Parempia valokuvia ja videoita.  
Jyväskylä: Docendo. 

Pylkkö, M. 2015. Kuvaa kännykällä ja tabletilla. Jyväskylä: Docendo. 
Sitepoint. 2012. Why You Should Be Using a Drawing Tablet.  

https://www.sitepoint.com/why-you-should-be-using-a-drawing-
tablet. 26.8.2019. 

Storås, N. 2013. MikroPC: Kuvaa kännykällä, ota parempia kännykkäkuvia.  
http://mikropc.net/nettilehti/pdf/1104201332.pdf. 4.3.2019. 

Thingiverse. 2019. MakerBot: Thingiverse. https://www.thingiverse.com.  
7.5.2019. 

Tuhola, E. & Viitanen, K. 2008. 3D-mallintaminen suunnittelun apuvälineenä.  
Jyväskylä: Gummerus. 

WhatIs. 2010. Calibration. https://whatis.techtarget.com/definition/calibration.  
26.8.2019. 

Wikipedia. 2019a. 2D. https://en.wikipedia.org/wiki/2D. 26.8.2019. 
Wikipedia. 2019b. 3D. https://en.wikipedia.org/wiki/3D. 26.8.2019. 
Wikipedia. 2019c. 3Doodler. https://en.wikipedia.org/wiki/3Doodler. 23.5.2019. 
Yle. 2019. Kolmiulotteinen tulostus on mullistamassa Suomen  

teollisuutta: ”Suurin osa tuotteistamme löytyy ihmisten suista”. 
https://yle.fi/uutiset/3-10621007. 3.5.2019. 

https://www.sitepoint.com/why-you-should-be-using-a-drawing-tablet
https://www.sitepoint.com/why-you-should-be-using-a-drawing-tablet
https://www.thingiverse.com/
https://whatis.techtarget.com/definition/calibration
https://en.wikipedia.org/wiki/2D
https://en.wikipedia.org/wiki/3D
https://en.wikipedia.org/wiki/3Doodler
https://yle.fi/uutiset/3-10621007

