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Johdanto

Tämä  julkaisu  tuotettiin  osana  Lapuan  kaupungin  museoiden  Patruunatehtaan  museon

yksikön 3D-skannaushanketta. Hanke toteutettiin 2019–2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö

tuella.  Hankkeen  toimenpiteenä  oli  Patruunatehtaan  museon  haastavan  konekokoelman

skannaus. Tehtaan museon kookkaat koneet painavat useita satoja kiloja.  Kokonsa takia

koneiden  säilytys  on  haastavaa  ja  erityisesti  niiden  esille  saaminen  tavanomaisesti

näyttelytilassa on lähes mahdotonta. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda yleisölle näkymätön ja haastava kokoelmaesineistö yleisön

saataville  esimerkiksi  digitaalisten  julkaisukanavien  ja  lisätyn  todellisuuden  ratkaisujen

avulla.  Hankkeessa  työskenteli  2019–2020  aikana  projektityöntekijä,  joka  toteutti

Patruunatehtaan koneiden ja muun museoesineistön 3D-skannausta. Hanke päättyi vuoden

2020  lopussa  ja  hankkeessa  muodostunut  aineisto  on  julkaistu  Lapuan  kaupungin

museoiden Sketchfab-palvelun tilillä (sketchfab.com/LapuaMuseums). Lisätyn todellisuuden

ratkaisu on kokeiltavissa Patruunatehtaan museon näyttelytilassa.

Tässä  julkaisussa  kerrotaan  hankkeessa  pilotoidun  kohdennettuun  valoon  pohjautuvan

halvemman  hintaluokan  käsiskannerin  käyttökokemuksista  museoesineiden

dokumentoinnissa. Tavoitteena on kertoa siitä, millaisia resursseja 3D-skannaus vaatii sekä

millaisia haasteita ison ja monimutkaisen esineen 3D-skannaukseen liittyy.

Esineet

Skannaukseen  valittiin

ensisijaisesti  Patruunatehtaan

museon  isoja  koneita  sekä

pienempiä  esineitä  muiden

kulttuurihistoriallisten  museoiden

kokoelmista. Tavoitteena oli isojen

ja  yksityiskohtaisten  laitteiden

ohella  myös  testata  erilaisia

kokoelmaesineitä  eri  yksikköjen

kokoelmista.

Skannaukseen  valikoitu  isoiksi  skannauskohteiksi  Patruunatehtaan  noin  1950-luvulla

käytössä  ollut  Lokomon  hylsyn  vetokone  ja  vuoden  1976  räjähdysonnettomuuden

aiheuttanut latausrobotti. Kummatkin painavat noin 800 kiloa ja ovat 1–2 metrin kokoisia niin
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Kuva 1: Lokomon hylsyn vetokone



pituudeltaan, leveydeltään kuin myös

korkeudeltaan. Pienemmiksi esineiksi

valittiin  patruunoiden  säilytykseen

tarkoitettu  puulaatikko  ja  kolme

kappaletta  työkaluosastolla

käytettyjen  varaosien  puumalleja.

Pienemmät  esineet  valittiin  niiden

vähäisten  yksityiskohtien  vuoksi

vertailukohdaksi  isoille  ja

monimutkaisille koneille. 

Tehtaassa on ollut aikoinaan lukuisia

puulaatikoita ja ne ovatkin olleet tuttu

näky  esimerkiksi  kuljetuslasteissa.

Puumallit  ovat  tehtaan

työkaluosaston teollisen käsityötaidon

osoitus:  ennen  nykytekniikkaa  kaikki

osat  tehtiin  käsityönä  millintarkkaan.

Puumallit  ovat  myös  materiaalinsa

vuoksi  tuhoutumisvaarassa  ja  niiden

skannaus on osa dokumentaatioprosessia. 

Patruunatehtaan  museon  kokoelmien  lisäksi  hankkeessa  testiskannattiin  muiden

kultttuurihistoriallisten museoiden esineistöä; skannaukseen valittiin Lapuan emäntäkoulun

opetusutareet  (kotiseutuarkistoa),  Vihtori  Kosolan  pronssinen  rintakuvalaatta

(Lapuanliikkeen  kokoelma)  ja  Pyhälahden  valokuvaamon  valotuskone  (Pyhälahden

valokuvaamomuseo).

Skannaustekniikka ja laitteisto

Skannaustekniikaksi  valittiin  kokeiltavaksi  kohdennettuun  valoon  pohjaava  käsiskanneri.

Käsiskanneri  valaisee  valokuviolla  skannattavan kohteen  ja  havaitsee  kohteesta  takaisin

heijastuvan valon. Havaitsemastaan heijastuksesta skanneriohjelmisto pystyy päättelemään

edessään  olevan  pinnan  muodot.  Kohdennettu  valo  on  fotogrammetriaa  jonkin  verran

tarkempi 3D-dokumentaation  tekniikka.  Tekniikka valittiin  sen takia,  että isojen kohteiden

skannaaminen  fotogrammetrialla  oli  haastavampi  vaihtoehto  ja  skannausjälki  oli

fotogrammetriaa tarkempaa. 
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Kuva 2: Latausrobotin oikean sivun 3D-skannaus



Skannauslaitteistoksi  valittiin

Shining3D EinScan PRO 2X Plus.

Skannerin  lisälaitteiksi  hankittiin

tekstuurin  tallentava  lisämoduuli

(Color  Pack),  tarkempaa  laatua

tuottava  lisämoduuli  (HD  Prime

Pack)  ja  pienempien  esineiden

skannaukseen  soveltuva  pyörivä

skannaustaso  (Industrial  Pack).

Einscannin laitteisto oli  hankkeen

alussa käytännössä ainoa hintaluokaltaan kohtuullinen kohdennetun valon laitteisto. Muut

vastaavan  tekniikan  laitteet  olivat  kaksi  tai  jopa  kolme  kertaa  kalliimpia.  Einscan  myös

markkinoi  laitteistoaan  juuri  kulttuuriperintöesineistön  dokumentoinnin  ratkaisuna.

Einscannin käsiskannerin toimintakantamaksi ilmoitettiin myös 4x4x4 metriä, eli  enemmän

kuin riittävästi tehtaan koneiden dokumentointiin.

Skannausprosessi myös vaati laskentateholtaan riittävän tehokkaan tietokoneen, joka olisi

kytkettynä  skanneriin  skannaustilanteessa.  Laitteiston  täytyy  olla  helposti  liikuteltava  ja

toimittava myös tarpeen vaatiessa verkkovirran ulkopuolella. Tästä syystä päädyimme Dellin

tehotyöasemana  markkinoimaan  Precision  5540  kannettavaan  Intelin  i9-prosessorilla.

Einscanin  toimittama  EXScan  Pro  -ohjelmisto  toimii  vain  Windowsissa  ja  vain  Nvidian

näytönohjaimella.  Jo  ensimmäisten  testien  jälkeen  tiesimme,  että  ohjelmisto,  tarvitsee

normaalia  enemmän  keskusmuistia  toimiakseen  sulavasti  ilman  kaatumista  kesken

skannauksen.  Saimme  kaatuilun  kuriin  vasta  nostamalla  keskusmuistin  EinScanin

suosittelemasta 16 Gt:sta 64 Gt:uun saakka.

3D-skannaus  vaatii  siis  laitteistolta  paljon.  Keskusmuistin  lisäksi,  olennaisen  tärkeää  on

hyvin tehokas näytönohjain ja riittävän paljon kiintolevytilaa. Kiintolevytilaa tarvitaan useita

teratavuja skannauksen lisäksi esimerkiksi varmuuskopioiden tekemiseen. Valmis skannaus

saattaa olla kooltaan jo yksinään puolen teratavun kokoinen. Hankkeen aikana kiintolevytilaa

käytettiin kaiken kaikkiaan yli 8 teratavun verran.

Skannausprosessi

Itsessään  skannaus  prosessina  on  hyvin  yksinkertainen.  Skannaus  tapahtuu  viemällä

skanneria sopivan etäisyyden päähän skannattavasta pinnasta samalla kun kolmiulotteinen

malli  skannattavasta  esineestä  piirtyy  tietokoneen  näytölle.   EinScan  Pro  2X  Plus  3D-
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Kuva 3: Kannettava tietokone ja 3D-skanneri



skanneri  on  kädessä  pidettävä,  vähän  yli  1  kg:n  painoinen  laite.  Laitteisto  koostui

kokonaisuudessaan kannettavasta tietokoneesta, kolmesta led-valaisimesta, liikuteltavasta

pöydästä,  jatkojohtokelasta  sekä  3D-skannerista.  Liikuteltava  pöytä  helpotti  laitteiston

siirtämistä esineen ympärillä. Jatkojohto helpotti työskentelyä paikoissa, joissa verkkovirtaa

ei  ollut  saatavilla.  Periaatteessa  koko  laitteisto  olisi  ollut  mahdollista  saada  tarvittaessa

toimimaan myös akkuvirralla. 

Skannauksen  suunnittelu  aloitetaan  valaistuksesta,

jonka  täytyy  säilyä  mahdollisimman  samanlaisena

koko  skannauksen  ajan.  Käytimme  kolmea

valokuvaukseen  tarkoitettua  led-valopaneelia.

Erityisen tärkeää valaistus  ja  sen tasapainoisuus on

tekstuurin  eli  skannattavan  esineen  pintakuvioinnin

tallentamiseksi.  Esineen  tulisi  säilyä  valoisuudeltaan

samankaltaisena eri puolilta tarkasteltuna. 

Latausrobotin  valaisua  hankaloitti  esineen  taustalla

olevat  isot  ikkunat  ja  siitä  seurannut  valon  määrän

vaihtelu päivän aikana. Huomiota kannattaa kiinnittää

erityisesti  myös  omaan  turvallisuuteen  ja  miettiä

turvakenkien käyttöä.  Skannattavat  esineet  saattavat

olla hyvin painavia ja tilat ahtaita.

Skanneriin  kytketään  kaksi  erillistä  johtoa,

kannettavassa  tietokoneessa  on  oma  johtonsa,

valaisimissa  omansa,  lisäksi  jatkojohtokela  lattialla.

Mahdollisuus  kompastua  johtoihin,  pudottaa  esineitä

tai  rikkoa  jotain  on  aina  olemassa.  Parhaassa

tapauksessa esineen ympärillä olisi paljon vapaata tilaa ja esteetön pääsy sen ympärillä. 

4

Kuva 4: Latausrobotin valaisu kirkkaassa 
päivänvalossa



Skannaus aloitetaan käynnistämällä ExScan Pro -

ohjelmisto,  jonka  jälkeen  valitaan  haluttu

skannaustila. Skannaus tapahtui käsiskannauksella

tekstuurien  kanssa.  Tekstuurilla  tarkoitetaan

kolmiulotteisen  mallin  päälle  tulevaa

valokuvamaista  pintakuviointia.  Ohjelmisto  on

varsin  yksinkertainen  ja  suoraviivainen  käyttää.

Halutun  skannaustavan  jälkeen  skanneria  on

mahdollista  käyttää  laitteesta  löytyvien  kolmen

nappulan  avulla,  ne  mahdollistavat  skannauksen

aloituksen  ja  lopettamisen,  valoisuuden  säädön

sekä  kohteen  tarkastelun  lähentämällä  ja

loitontamalla. 

Tärkeää  on  valita  skannattavasta  esineestä

aloituskohta,  joka  on  yksityiskohdiltaan

mahdollisimman  moninainen.  Tämä  toimii

eräänlaisena ankkurina skannerille, josta on helppo

aloittaa, jos skanneri kadottaa sijaintinsa. On hyvä

myös pohtia eräänlaisia polkuja miten skanneria vie

uudelle alueelle, jos alueiden välissä on esimerkiksi

laaja  yhtenäinen  pinta  ilman  yksityiskohtia.  Kokonaiskuvan  hakeminen  viemällä  skanneri

kauemmaksi kohteesta saattaa myös toimia, mutta lisää virheiden määrää.

Skannaus  kannattaa  tehdä  osissa,  esimerkiksi  yksi  sivu  kerrallaan  ja  jättää  hankalat

yksityiskohdat  omiksi  osioiksi.  Skannaukset  liitetään  toisiinsa  ohjelman  align-toiminnolla,

joka  osaa etsiä  kahdesta  skannauksesta  samankaltaisuuksia  ja  muodostaa  niistä  yhden

yhtenäisen  kolmiulotteisen  mallin.  Skannaus  on  ajallisesti  yleensä  hyvin  hidasta  ja

epävarmaa. Erilaiset pinnat ja muodot aiheuttavat ongelmia ja hyvin yleistä on myös se, että

skanneri  ei  havaitse  esineen  pintaa  lainkaan.  Näistä  ongelmakohdista  myöhemmin  lisää

kohdassa  Haasteet  ja  ongelmat.  Mallintaminen  vie  paljon  aikaa:  Patruunatehtaan

latausrobotin skannauksessa valmiin 3D-mallin laskeminen kesti jopa vuorokauden.

Mallin valmistuttua on mahdollista tallentaa se esimerkiksi obj-tiedostomuodossa ja jatkaa

sen  muokkaamista  muissa  ohjelmistoissa.  Valmis  malli  on  harvoin  suoraan

julkaisukelpoinen.  Skannatun esineen  ympärille  on saattanut  jäädä erilaista  roskaa,  joka

voidaan  käsitellä  pois.  Tämänkaltaiset  haamukuvat  syntyvät  esimerkiksi  skannerin
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Kuva 5: Liikuteltava pöytä helpottaa siirtymistä 
skannattavan kohteen ympärillä



ymmärtäessä valon siroamisen väärin skannattavan esineen pinnalta.

Meshlab-  ja  Blender-ohjelmat  osoittautuivat  korvaamattomiksi  valmiin  3D-mallin

muokkaamisessa  ja  siistimisessä.  Usein  malli  on  myös  polygonien  määrältään  liian

yksityiskohtainen, käyttökelpoisena määränä voidaan pitää noin sataa tuhatta polygonia. Se

mahdollistaa laadukkaan 3D-mallin ilman yksityiskohtien katoamista ja käyttämisen lisätyn

todellisuuden AR-projekteissa ja esimerkiksi Sketchfabissa.

Haasteet ja ongelmat

Käyttämäämme skanneria vaivasivat koko hankkeen ajan erilaiset tekniset ongelmat sekä

erilaiset ohjelmiston kaatuilut ja jumittumiset. Skannerista paljastui lopulta laitteistoon liittyviä

vikoja, jotka eivät kokonaan korjaantuneet edes takuuhuollon yhteydessä. 

Skannerin ExScan Pro -ohjelmistossa tapahtui muutoksia parempaan ohjelmistopäivitysten

kautta  koko  hankkeen  ajan.  Erityisesti  käytettävyyttä  paransi  ohjelmistoon  tullut

mahdollisuus tehdä skannauksia osissa. Ensimmäisissä ohjelmistoversioissa skannauksen

täytyi  onnistua yhdellä  ainoalla  kerralla,  mikä ei  ollut  mahdollista  patruunatehtaan paljon

yksityiskohtia sisältävien isokokoisten museoesineiden kohdalla. Toinen merkittävä muutos

oli align-työkalun tuleminen osaksi ohjelmistoa, se mahdollisti osissa tehtyjen skannausten

liittämisen helposti toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. Tätä ennen skannaukset oli yhdistetty

toisiinsa käyttäen MeshLab-ohjelmistoa.

Shining3D:n  ExScan  Pro  -ohjelman  suurimmiksi  ongelmaksi  kaatuilun  ja  epävakauden

lisäksi  muodostui  skannauksen  peruuttamattomuus.  Ohjelmistossa  ei  ole  mahdollisuutta,

jolla  epäonnistuneen  skannauksen  voisi  helposti  kumota  tai  poistaa  jo  skannatusta

materiaalista.  Hankkeen  alussa  ainoa  keino  varmistaa  jo  skannatun  mallin  pysyminen

virheettömänä, oli varmuuskopioida kaikki tiedostot jokaisen skannauksen välissä. Tämä oli

äärimmäisen  hankalaa  tiedostokoon  kasvaessa  useisiin  satoihin  gigatavuihin.  Satojen

gigatavujen  siirtäminen  ulkoiselle  kiintolevylle  turvaan  ja  taas  takaisin  virheellisen

skannauksen jälkeen on hyvin aikaa vievää. Tämä ongelma onneksi korjaantui jonkin verran

osissa tehtävän skannauksen tultua  mahdolliseksi,  mutta  jonkinlainen  timeline-  tai  undo-

mahdollisuus olisi helpottanut ja nopeuttanut skannausprosessia huomattavasti.

Lisäksi tiedostokoon kasvaessa myös jälkikäsittelyyn eli 3D-mallin laskentaan kulunut aika

lisääntyi  merkittävästi.  Mallintamiseen saattoi  kulua skannauksen loppuvaiheessa jopa yli

vuorokausi aikaa. Ohjelmistosta puuttui myös mahdollisuus asettaa laskenta tapahtuvaksi
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eräajoina  vasta  esimerkiksi  yöaikaan.  ExScan  Pro  -ohjelmisto  suorittaa  mallin  laskentaa

myös jokaisen osittaisen skannauksen välissä, jonka aikana ei voi tehdä muuta kuin odottaa

laskennan  valmistumista.  Tästä  syystä  työpäivän  aikana  oli  mahdollista  tehdä  vain  1–4

skannausta.  Ohjelmisto  saattoi  myös  joko  kaatua  yön  aikana  tai  ilmoittaa  virheestä  tai

muusta  seikasta,  jotka  vaativat  käyttäjän  kuittauksen  ennen  laskennan  jatkumista.

Ohjelmiston kaatuminen tuhosi lasketun mallin ja näin yhden mallin laskentaan saattoi kulua

useita päiviä tai jopa viikkoja.

Vakavin  ongelma  tapahtui  latausrobotin  kohdalla,  jossa  ohjelman  kaatuminen  kadotti

tekstuurin  kokonaan  valmiin  mallin  pinnalta.  Emme onnistuneet  palauttamaan  tekstuuria

koskaan takaisin, vaikka ennen viimeistä mallintamista kaikki näytti hyvältä, valmis 3D-malli

muodostui  aina  ilman  tekstuuria.  Lopulta  viimeistelty  3D-malli  syntyi  kahdesta  eri

latausrobotin skannauksesta, joissa toisessa oli toimiva tekstuuri ja toisessa muoto. Tämä ei

olisi  ollut  mahdollista  ilman  AR-toteuksesta  vastannutta  flyAR:n  osaava  henkilökuntaa.

EinScanin  asiakaspalvelu  yritti  auttaa,  kehitti  ohjelmaa  toiveidemme  mukaan,  mutta

ohjelmiston epävarmuus säilyi koko hankkeen ajan. 

Patruunatehtaan  koneet  ovat  muodoltaan  ja

pintamateriaaliltaan  haastavia  kohteita  3D-

skannata.  Alusta  alkaen  oli  tiedossa,  että

skannerille  tulee  tuottamaan  vaikeuksia

ymmärtää  pyöreitä  muotoja  ja  erilaiset

kiiltävät pinnat ovat hankalia saada näkyviin.

Patruunatehtaan  skannattavissa  esineissä

olivat  molempia.  Tästä  huolimatta  oli

yllättävää,  miten suuria ongelmia skannerilla

oli  nähdä  mitään  valoa  heijastavasta,

kiiltävästä  maalipinnasta.  Skannausta

voidaan  helpottaa  käyttämällä  skannattavan

esineen  pinnalla  erilaisia  puuterimaisia

jauheita,  jotka  vähentävät  heijastusta,  tai

kohdistusta  helpottavia  tarroja.

Museoesineiden  kohdalla  tällaisen  ratkaisun

käyttäminen on mahdollista vain harvoin.

Hyvin  yleinen  ongelma  oli  skannattavien  esineiden  symmetrisyys.  Esineen  kummankin

puolen  ollessa  hyvin  samankaltainen,  oli  skannerilla  vaikeuksia  erottaa  kumpaa  puoltaa
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Kuva 6: Kohdistustarrat helpottavat skannausta kiiltävillä, 
pyöreillä pinnoilla



esineestä  oltiin  skannaamassa.  Lisäksi  erilaiset  pyöreät  muodot,  kuten  latausrobotin

hihnapyörät sekoittivat skannerin ja pakottivat aloittamaan skannauksen uudestaan. Useasti

nämä  virheet  olivat  helposti  havaittavissa  skannauksen  aikana,  esineen  kääntyessä

ylösalaisin, mutta monesti virhe saattoi paljastua vasta skannauksen osia yhteenliittäessä.

Esimerkiksi sivukulmat eivät sopineet yhteen tai jotkut osaset olivat skannautuneet kahteen

kertaan, toinen ikään kuin haamukuvana. Tätä oli vaikea havaita skannattavien esineiden

ollessa hyvin monimutkaisia koneita, jotka koostuivat monista erilaisista jousista, rattaista

ynnä muista pienistä yksityiskohdista.

Oman  haasteensa  toivat  myös  tilanahtaus  sekä  valon  määrän  vaihtelut.  Skannattavien

esineiden  koko  ja  paino  vaikeuttivat  esineen  liikuttelua  ja  skannaus  olikin  suoritettava

esineen ehdoilla. Joissain tilanteissa esimerkiksi seinä saattoi olla niin lähellä skannattavaa

kohdetta, että skanneria ei voitu asettaa tarpeeksi etäälle skannattavasta kohteesta. Tämä

osoittautui  aika  ajoin  haasteeksi  skannauksen  onnistumiselle,  koska  liian  läheltä

skannatessa  skanneri  ei  pystynyt  muodostamaan  kokonaiskuvaa  siitä,  mitä  ollaan

skannaamassa.  Ulkoa  tulevan  valon  määrän vaihtelut  aiheuttivat  jonkin  verran haastetta

latausrobotin  pinnan  tekstuurin  tallentamiselle.  Kevättalvella  aurinko  saattoi  paistaa  aika

ajoin varsin voimakkaasti museorakennuksen isoista avoimista ikkunoista sisään. Ikkunan

edessä  olevalle  esineelle  tämä  aiheutti  välillä  kuvan  puhkipalamista,  mikä  näkyi  hyvin

tummana tekstuurina esineen pinnalla.

Lopputulos

Haasteista huolimatta skannaushankkeen aikana saatiin tuotettua kahdeksan erilaista 3D-

mallia  eri  esineistä.  Vaikka laitteisto  ja  ohjelmisto  olivat  yksi  isoimmista  ongelmista,  olisi

tehtaan koneiden 3D-mallintaminen ollut  ainakin  yhtä haastavaa myös muilla  tekniikoilla.

Pelkästään  kohteiden  iso  koko  tai  yksityiskohtaisuus  ovat  jo  yksinään  haaste  niin

fotogrammetriassa kuin myös kohdennetun valon skannauksessa. 

Syntyneistä  malleista  suurin  osa  on  julkaistu  kirjoittamishetkellä  Sketchfab-palvelussa

avoimella  lisenssillä.  Aineistosta  tuotettiin  yhdessä  flyAR:n  kanssa  myös  lisätyn

todellisuuden  (AR)  sovellusratkaisu,  johon  voi  tutustua  Patruunatehtaan  museon

näyttelyssä. 

Hankkeen kokemuksista voi  sanoa,  että 3D-skannaus on vielä kehittyvä tekniikka,  jonka

käyttöä tulisi harkita suhteessa käytössä oleviin henkilöstöresursseihin, työaikaan ja myös

mallinnettavaan kohteeseen riippuen. Yleisesti fotogrammetria on esineistön osalta helpompi
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ja taloudellisempi ratkaisu. Haastavamman esineistön kanssa skannausta voi harkita, mutta

myös skanneria käyttäessä esineistön dokumentointi  on aikaavievää.  Fotogrammetrian ja

kohdennetun valon tekniikka kehittyy kaiken aikaa, luultavasti niiden toimivuus tulee myös

paranemaan kehityksen myötä. Pelkästään hankkeen aikana käytetyn skannerin ohjelmisto

sai lukuisia päivityksiä ja myös uusia skannerimalleja julkaistiin. 

Lisätietoa ja aineistoja

Blenderin verkkosivut:

https://www.einscan.com/

Einscanin verkkosivut:

https://www.einscan.com/

flyAR:n verkkosivut:

https://flyar.fi/

Lapuan kaupungin museoiden Sketchfabin sivu:

https://sketchfab.com/LapuaMuseums

Meshlabin verkkosivut:

https://www.meshlab.net/
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