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Laserkeilaus ja fotogrammetria ovat suhteellisen tarkkoja metodeja selvittää rakenteiden, 

maastonmuotojen mittoja ja paikkatietoja. Molemmat metodit ovat vuosien kuluessa 

kehittyneet merkittävästi eteenpäin ja markkinoille on tullut uusia laitteita ja ohjelmistoja. 

Tavoitteena tässä työssä oli selvittää eri laitteilla tuotetun pistepilven ja siitä jalostetun mesh- 

mallin soveltuvuutta suunnittelun lähtötiedoksi ja alustaksi digitaltwin-mallille. Lisäksi 

selvitettiin käsilaserkeilaimen, videokuvasta tuotetun ja dronella tuotetun pistepilven 

tarkkuus. Maalaserkeilaimen ja PSK3042 standardin avulla tutkittiin pilvien ja mallien 

kelpoisuutta.  

 

Tutkimus jakautui teoriaan ja käytännön kokeellisiin mittauksiin sekä niiden analysointiin. 

Pistepilviä kerättiin kahdesta eri kohteesta erilaisilla menetelmillä. Pistepilviä analysoitiin 

siihen tarkoitettujen ohjelmistojen avulla. Käsilaserkeilattua pistepilveä verrattiin 

ensimmäisessä kohteessa maalaserkeilattuun pistepilveen sekä toisessa kohteessa dronen 

kuvista tuotettuun pilveen. Näin voitiin vertailla eri laitteiden tuottamien pistepilvien 

ominaisuuksia toisiinsa. 

 

Työn tuloksina saatiin käsitys eri laitteiden soveltuvuudesta teollisuuteen liittyvän 

suunnittelun mittauksiin. Työn tuloksena saadut mallit olivat  epätarkkoja ja osaksi raskaita 

käsitellä.  Zeb Revo keilain, drone ja GoPro kamera eivät ole parhaita mahdollisia laitteita 

esimerkiksi laitossuunnittelun tarpeisiin vaan tarkempi pistepilvi olisi perusta suunnittelulle 

ja digital twin mallille. 
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Laser scanning and photogrammetry are relatively accurate methods for determining the 

dimensions and spatial data of structures and terrain. Over the years, both methods have 

evolved significantly and new hardware and software have entered the market. The aim of 

this work was to find out the suitability of a point cloud produced with different devices and 

the mesh model processed from point cloud as a starting point for the design and as a 

platform for digital twin model. In addition, the accuracy of the hand-held laser scanner, the 

point cloud produced from the video image, and the point cloud produced by the drone were 

investigated. The suitability of clouds and models was investigated using terrestrial laser 

scanner and the PSK3402 standard. 

 

The research was divided in the theory and practical experimental measurements and their 

analysis. Point clouds were collected from two different sites by different methods. Point 

clouds were analyzed using software like Cloud Compare. In the first study the point cloud 

scanned by hand-held laser scanner compared to terrestrial laser scanned point cloud. In the 

second case the point cloud compared to point cloud produced from drone images. The 

comparison made it possible to compare characteristics of point clouds produced by different 

devices. 

 

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

design measurements was achieved. The resulting models were inaccurate and in some cases 

too large to handle. The Zeb Revo scanner, drone and GoPro camera are not the best possible 

devices for plant design measurements but more accurate point cloud would be basis for 

accurate design and digital twin model.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Digital Twin, digitaalinen tehdas, Augment reality (AR), mixed reality (MR) ja virtual 

reality (VR) tekniikat ovat tämän päivän puheenaiheita nopeasti digitalisoituvassa 

maailmassamme. Internet of things (Iot) liittyy nykyiseen teollisuuteen koko ajan lähemmin. 

Iot:n avulla ja sen hyödyntämisellä oikeisiin kohteisiin voidaan saavuttaa uusia 

ulottuvuuksia koneiden sekä tehtaiden kunnossapidossa. Digitaalisuuden avulla voidaan 

säästää monissa asioissa, kuten esimerkiksi varaosa tilauksissa. Digitalisaation avulla 

voidaan saada kone tai laite tilaamaan itse itselleen esimerkiksi kulunut laakeri tai muu 

varaosa.  

 

Augment reality (AR) eli lisätty todellisuus näyttää henkilölle oikean fyysisen maailman 

mutta näkymään yhdistetään reaaliaikaista digitaalista dataa. Tämä data voi olla esimerkiksi 

teollisuusympäristössä näkyvä mittari, joka tuodaan digitaalisena näkökenttään. Tuttuja 

esimerkkejä tästä ovat Google Glass ja Pokemon Go appi puhelimiin (Bringham, Hoy 2017, 

s.172). Virtual reality (VR) eli virtuaalinen todellisuus näyttää henkilölle virtuaalisen 

maailman. Virtuaalisessa maailmassa ei ole silminnähtävää luonnollista ympäristöä vaan 

kaikki on korvattu tietokoneen avulla aiemmin luodusta ympäristöstä. Tavoitteena on saada 

aikaan kokemus, joka oikeasti tapahtuu tietyssä ympäristössä (Bringham et al. 2017, s.173) 

Mixed reality (MR) eli laajennettu todellisuus on sekoitus näistä edellisistä ja 

reaalimaailmasta. Laajennetussa todellisuudessa on mahdollisuus nähdä ympäröivä 

reaalimaailma, johon sekoitetaan uskottavia ja jopa reagoivia virtuaalisia osioita. 

Laajennettu todellisuus on siis eräänlainen yritys yhdistää parhaat puolet lisätyn ja 

virtuaalitodellisuuden parhaista puolista (Bringham et al. 2017, s.174).  

 

Digital Twin, suomennettuna digitaalinen kaksonen, on virtuaalinen malli, esimerkiksi 

kappaleesta, tuotantolaitoksesta tai tuotantoprosessista. Koko tehdas on voitu mallintaa 

digitaaliseksi, jolloin virtuaalimalli visualisoi tuotantosysteemin koneineen ja laitteineen 

sekä toistaa prosessit sekä systeemin komponenttien käyttäytymisen reaaliajassa. Tämä 

mahdollistaa uudenlaisen lähestymisen tuotannonohjaukseen.  Virtuaalisella tasolla voidaan 

tehdä muutoksia ja simuloida ne välittömästi. Samoin reaalijärjestelmän muutokset saadaan 
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nopeasti ladattua digitaaliseen kaksoismalliin. Digitaalinen kaksonen on järjestelmänä 

kaksisuuntainen, ei vain pelkkä simulointimalli oikeasta tuotantojärjestelmästä. (Assembly 

2017, s.10.) 

 

Luomalla kokonainen virtuaalimalli tuotantolaitoksesta tai osasta tuotantolaitosta ja 

esittämällä mallin avulla esimerkiksi varaosakohteita, päästään nopeasti kiinni 

huoltokohteeseen tai mahdolliseen korjaussuunnitteluun. Tarpeeksi tarkan mallin avulla 

voidaan suoraan päästä kiinni kohteeseen ja mallintaa mahdollinen muutos esimerkiksi 

putkireittiin nopeasti. Päivittämällä suunniteltu muutos malliin saadaan kokonaiskuva, miltä 

lopputulos voi näyttää. Yhdistämällä tämä AR ja VR tekniikkaan, voidaan paikan päällä 

todeta, miltä lopputulos alkuperäisessä ympäristössä näyttää. Lisäksi voidaan tutkia erilaista 

malliin syötettyä dataa, kuten esimerkiksi virtausmittareita ja moottoreita. Kyseisillä 

esityksillä ja tekniikoilla haetaan uusia toimintamalleja tehdasuusintoihin ja kunnossapitoon.  

 

Pistepilvi on oleellinen osa mallin luonti prosessia. Pistepilvi saadaan aikaiseksi kohteesta 

esimerkiksi laserkeilaamalla. Pistepilvi on joukko pisteitä kohteesta, jossa jokaisella 

pisteellä on omat koordinaattinsa, joten ne ovat niin sanottuja tunnettuja pisteitä. Pistepilvi 

on siis kolmiulotteinen kuva kohteesta. Pistepilvestä voidaan luoda vaikkapa 3D pintamalli 

pistepilven käsittelyohjelman avulla.  

 

1.1 Työn taustat 

Rejlers Oy on yksi Suomen suurimpia suunnittelu- ja konsulttipalvelun tarjoajia. Rejlersin 

palvelut kattavat teollisuuden, rakentamisen sekä konsultoinin palvelut niin kotimaassa kuin 

pohjoismaissa. Rejlers Oy etsii koko ajan mahdollisuuksia tuottaa uusia, kilpailukykyisiä ja 

parempia palveluita asiakkailleen. Kehitystöiden ohessa syntyi aihe sekä tarve tälle 

diplomityölle. Työn taustalla oli tarve tehdä erilaisia selvityksiä käynnissä olevan projektin 

puitteissa sekä saada työ palvelemaan mahdollisia tulevaisuuden projekteja.  

 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämä työ jakautuu useisiin eri osa-alueisiin.  Ensisijainen tavoite on saada aikaan prosessi 

”digital-twin” mallin luomiseksi kustannustehokkaasti kohteesta, esimerkiksi 

tuotantolaitoksesta tai sen osasta. Muita tavoitteita ovat tehokas suunnittelun lähtötietojen 
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hankinta sekä syntyneen mallin hyödynnettävyys muihin prosesseihin.  Edellisten lisäksi 

vertaillaan käsilaserkeilaimen käytettävyyttä suunnittelun lähtötietojen hankinnassa. 

 

Keskeisin tutkimusongelma on, että saadaanko laserkeilatusta tai fotogrammetrian avulla 

tuotetusta pistepilvestä aikaiseksi riittävän tarkka 3D-malli suunnittelutyön lähtötiedoksi 

ettei mallin tiedostokoko kasva liian suureksi, sekä tuottaa 3D-malli mahdollisimman 

lyhyessä ajassa. Suuri tiedostokoko vaikeuttaa mallin käsittelyä, muokkaaminen hidastuu ja 

yleinen käsiteltävyys heikkenee. Ideaali tilanteessa samaa mallia voisi käyttää kohteen 

suunnittelun lähtötietona että dataesityksen tai muun esityksen pohjana, jolloin mallin sulava 

toiminta ja käytettävyys olisivat ensiarvoisen tärkeitä. Edellä mainitut asiat liittyen mallin 

datakokoon sekä käytön sujuvuuteen ovat myös suunnittelutyössä tärkeitä, koska tällöin 

ajansäästö näkyy kokonaiskustannuksissa. Tutkimuskysymykset, jotka auttavat ongelman 

ratkaisuun, ovat seuraavat: 

 

1. Riittääkö käsilaserskannerin tai fotogrammetrisesti luodun pistepilven ja mesh 

mallin tarkkuus suunnittelun lähtötiedoksi? 

2. Riittävätkö edellä mainitut menetelmät digital-twin mallin esitysalustaksi? 

3. Mitä olemassa olevia työkaluja ja ohjelmistoja voidaan käyttää mallin luomiseksi? 

4. Kuinka kohde pitää laserkeilata tai kuvantaa fotogrammetrian avulla? 

5. Mikä on aineistojen tarkkuus verrattaessa standardeihin? 

 

1.3 Tutkimusmetodit ja rajaukset 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään pistepilven hankinta ja käsittely, 3D-mallin tuottaminen 

ja suunnitteluun liittyvää kirjallisuutta. Kirjallisuustutkimuksen avulla pyritään selvittämään 

lukijalle termit, tutkimuksessa käytettyjen laiteiden toiminta sekä hakemaan tietoa 

tutkimuskysymyksien ratkaisuun. Kirjallisuuskatsauksessa käytetään useita eri lähteitä, 

jotka ovat tieteellisiä artikkeleita, aiheeseen keskittynyttä kirjallisuutta, internet sivustoja 

sekä mahdollisesti muitakin lähteitä. 

 

Kokeellinen osa suoritettiin keräämällä ja analysoimalla pistepilvidataa ja jatkojalostamalla 

sitä kolmioverkkomalleiksi. Tämän kerätyn datan avulla pyritään löytämään esimerkiksi 

cad-ohjelmien avulla saavutettujen mallien tarkkuus suunnitteluun sopiviksi. Tätä aineistoa 
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ja kirjallisuustutkimuksen tuloksia hyödyntämällä pyritään saavuttamaan tutkimuksen 

tavoitteet.  

 

Tutkimus koostuu useasta eri luvusta ja etenee seuraavassa järjestyksessä. Aluksi on 

johdanto tutkimus aiheeseen. Toisessa kappaleessa tarkastellaan teoriaa liittyen pistepilviin 

ja niiden lopputuotteisiin. Kolmannessa kappaleessa esitellään kokeelliseen tutkimukseen 

liittyvät toimenpiteet ja laitteet. Neljännessä kappaleessa esitetään aikaansaatuja tuloksia. 

Viidennessä kappaleessa analysoidaan tulokset. Kuudes kappale on pohdinta ja viimeinen 

osio sisältää lähdeluettelon. 

 

Työssä ei etsitä uutta tekniikkaa pistepilvien muodostamiseen vaan keskitytään olemassa 

olevien tekniikoiden avulla optimaalisen pistepilven aikaansaamiseksi lähtötiedoksi ja 

mahdolliseksi digital-twin mallin pohjaksi. Työssä ei tehdä digital-twin mallia, vaan 

keskitytään sen alustaksi soveltuvan pistepilven ja 3D mallin tutkimiseen. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Mittausaineiston riittävä tarkkuus ja mittausten turvallinen suorittaminen kuuluvat 

olennaisena osana mittausprosessiin. Nykytekniikka mahdollistaa tarkat ja nopeasti hankitut 

mittaustulokset kohteeseen koskematta laserkeilaimien ja pistepilvien avulla. 

Laserkeilaimien hyödyntäminen ja pistepilven hankinta kamerajärjestelmien avulla ovat 

kaksi suurta ryhmää mittauksissa, etenkin maanmittaus puolella (Joala 2017). Nämä 

systeemit soveltuvat tietyissä tapauksissa myös teollisuuden tarkoituksiin, esimerkiksi 

laitossuunnitteluun ja sen vaatimiin mittauksiin. Wang & Tan  (2019) toteavat artikkelissaan 

uusien mittausmenetelmien olevan huomattavasti nopeampia ja mittaustarkkuudeltaan 

parempia verrattuna perinteisiin menetelmiin. 

 

Mittauslaitteiden tulee sietää erilaisia olosuhteita sekä kovaa käyttöä suorituskyvyn 

heikkenemättä eri lämpötiloissa. Pistepilven tehokas hyödyntäminen ja mittaaminen 

tarvitsee soveltuvat ohjelmistot sekä hyvät mittauslaitteet. Eniten pistepilveä mitataan 

maalaserkeilaimilla, joiden kehitys on ollut nopeaa viimeisten kahden vuosikymmenen 

aikana. Käsiskannereilla voidaan tuottaa todella tarkkoja pistepilviä lyhyiltä 

mittausetäisyyksiltä. Pilvien tarkkuus voi olla jopa millimetrien osia. (Joala 2017.) 

 

2.1 Fotogrammetria 

Fotogrammetriaa voidaan kutsua valokuvien mittaustieteeksi kuuluen kaukokartoituksen 

osa-alueeseen.. Yksittäisestä valokuvasta ei saada kolmiulotteisia mittoja, koska valokuva 

on kaksiulotteinen taso mutta fotogrammetrian avulla voidaan määritellä valokuvissa 

olevista kohteista kolmiulotteisia mittoja. Samasta kohteesta otetuista valokuvista voidaan 

laskea jokaisen pisteen kolmiulotteiset koordinaatit jos ne näkyvät useammassa kuin yhdessä 

kuvassa. Valokuvien avulla mittaaminen ei synnytä fyysistä kontaktia mitattavaan 

kohteeseen, joten fotogrammetrian avulla voidaan mitata esimerkiksi nesteitä, pilviä tai 

nopeasti liikkuvia kohteita. (Linder 2016, s. 1-3.) 

 

Kuvassa 1 visualisoidaan koordinaattien hakemista valokuvista. Piste P esiintyy vähintään 

kahdessa kuvassa. Jos on tiedossa tai jotenkin saadaan tietoon kaikki geometriset parametrit 

kuvien ottamiseen liittyen, pisteen P kolmiulotteiset koordinaatit (x,y,z) voidaan laskea. 
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(Linder 2016, s. 1-3) 

 

Kuva 1. Kuvassa havainnollistetaan fotogrammetrian perusteita (Linder 2016).  

 

Kameran ja kohteen välistä etäisyyttä ja polttoväliä selvitetään kuvan 2 avulla. Kuvassa 2 

kuvataan taloa eri metodeilla. Kuva läheltä laajakulmalinssillä (kamera 1) ja kauempaa 

pienemmällä kulmalla (kamera 2). Kuvan vasemmassa laidassa on talo kuvattuna ylhäältä ja 

kuvan oikealla puolella on kuvauksen tuloksia eri kulmista ja etäisyyksiltä (Linder 2016, 

s.8). Kuva havainnollistaa, että laajempi linssikulma sekä pienempi etäisyys aiheuttavat 

suuremmat siirtymät keskiön suhteen sekä toisinpäin, pieni kulma ja pitkä etäisyys, jolloin 

siirtymät ovat keskiön suhteen pienemmät. Jos halutaan tehdä yhdestä kuvasta esimerkiksi 

kartta, se kannattaa ottaa mahdollisimman kaukaa. Tällöin siirtymät jäävät minimaalisiksi. 

Käytännössä kuvat kuitenkin otetaan laajakulmalinsseillä, vaikka siirtymät ovat suuria. 

(Linder 2016, s.8-9.) 
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Kuva 2. Erilaiset kamerapositiot sekä eri kuvakulmat lähteen 1 mukaan. Vasemmalla kuva 

ylhäältä, missä näytetään kamerapositiot. Oikealla kuvat otettuina kamerapositioista 1 (ylin 

kuvanto) ja 2 (keskellä). Alimmassa kuvannossa talo on kaukaa kuvattuna. Talo näkyvät 

samankokoisina, mutta eri esityksinä keskiperspektiivin suhteen. Muokattu lähteestä (Linder 

2016). 

 

Jokaisen koordinaatti systeemissä käytettävän kuvan tarkka sijainti pitää määritellä. Jos 

tiedetään kuvan projektikeskiön koordinaatit, kolmen kääntöakselin kulmat (x, y ja z-akselin 

suhteen) sekä kameran polttoväli niin kuva on yksiselitteisesti määritelty. Tämän vuoksi 

kuusi ulkopuolista kääntöparametria (x₀,y₀, z₀, φ, ω, κ) täytyy olla tiedossa tai erikseen 

selvittää. Ilmakuvissa φ ja ω voivat olla lähellä nollaa, mutta käytännön elämässä näin tuskin 

koskaan tapahtuu. Kuvassa 3 sama asia kuvan on avulla esitettynä. Κ arvo määritellään x- 

akselin suuntaan 0 = itä. Muut määritellään vastapäivään radiaaneina laskemalla pohjoinen 

= 100, länsi = 200 ja etelä = 300. (Linder 2016,  s. 9.) Koordinaattisysteemejä on useampia, 

jotka täytyy huomioida. Kamerassa on kaksiulotteinen koordinaatisto. Skannerissa on myös 

kaksiulotteinen pikselimatriisi. Lopputulos pitäisi saada maakoordinaatistoon, joka on 

kolmiulotteinen. (Linder 2016, s. 11.) 
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Kuva 3. Polttoväli, keskiö ja kääntökulmat (Linder 2016). Ylhäällä kuvassa keskipisteen ja 

projektiokeskiön välimatka on polttoväli f. Z akselilla 0 = itä, x akselilla 0 = vaakataso 

 

Kuvassa 4 selvitetään polttovälin f suhdetta korkeuteen maanpinnasta hg ja kuvan skaalaan 

f/hg. Näitä arvoja voidaan kytkeä seuraaviin yhtälöihin: 

 

mb = hg/f         (1) 

 

Mb = 1/mb = f/hg    (2) 

 

Mb on kuvan skaala esimerkiksi 1:25 

mb on kuvan skaalan numeerinen arvo esimerkiksi 0,5. (Linder 2016, s. 10). 
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Kuva 4. Polttovälin, korkeuden ja kuvan skaalan suhde. f on  kuvan ja keskiön välinen 

etäisyys. Keskiön ja kohteen välistä etäisyyttä kuvataan tunnuksella hg. α merkitsee 

avauskulmaa kohteeseen (Linder 2016). 

 

Kamerapositiot 

Kolmiulotteiseen koordinaatistoon tarvitaan kohteesta vähintään kaksi kuvaa, jotka on otettu 

eri positioista. Kuvassa 5 avataan kameroiden sijainninmerkitystä. A on etäisyys kameroiden 

ja kohteen välillä ja B on kameroiden keskinäinen etäisyys. Kameroiden välinen kulma 

riippuu A/B suhteesta. Kameroiden etäisyyttä lisäämällä tarkkuus paranee lasketuissa 

koordinaateissa P(x, y, z) (katso kuva 1). Jos päällekkäinen alue on liian pieni, joudutaan 

kameroiden positiota kääntämään. Tämä operaatio tosin aiheuttaa perspektiivin vääristymiä 

kuviin. Ihmisen stereonäölle sekä automaattiselle ympäristön rakentamiselle hyvä 

kuvakulma on suoraan kohti kohdetta. Eri kulmista katsottuna lopputulos johtaa z-akselin 

suhteen tarkkuuden lisääntymiseen. (Linder 2016, s. 11.) 



17 

 

 

Kuva 5. Kamerapositiot 

 

Työnkulku fotogrammetriassa 

Kuvassa 6 kuvataan tyypillistä työnkulkua fotogrammetriassa. Ensi alkuun kohde kuvataan, 

jolloin nykyaikana saadaan kuvat valmiiksi digitaalisessa tilassa. Kaikille tarvittaville 

kuville lasketaan kääntöparametrit ja mitataan koordinaatit. Seuraavaksi tuotetaan kuvista 

erilaista dataa kuten pintamalleja. Dataa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. (Linder 

2016, s. 14.) 
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Kuva 6. Tyypillinen fotogrammetrisen työn etenemisjärjestys (Linder 2016, s. 14). Ensin 

kohde kuvataan, sitten lasketaan haluttujen kuvien kääntöparametrit. Tämän jälkeen 

mitataan koordinaatit ja erilaisia fotogrammetrisia lopputuotteita, kuten orto kuvia, 

pintamalleja. Jälkikäsittely ja hyödyntäminen esimerkiksi maanmittauslaitoksella. 

 

Tietokone avusteista fotogrammetriaa voidaan kutsua digitaaliseksi fotogrammetriaksi. 

Digitaalisen ja perinteisen fotogrammetrian ero tulee kameroista ja niiden kuvan 

prosessoinnista. Perinteisessä kuvauksessa kuvan kehitys tapahtuu myöhemmissä 
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prosesseissa, digitaalisessa prosessissa kuva on koko ajan ajantasainen mahdollistaen 

tarkkailun sekä tarpeen vaatiessa, laadulliset muutokset. Kuvassa 7 havainnollistetaan 

analogisen ja digitaalisen prosessin eroja. (Gomarasca 2009, s.109.) 

 

Kuva 7. Analoginen ja digitaalinen prosessi (Gomarasca 2009). Analogisessa prosessissa 

kuva otetaan filmikameralla. Kamerassa on sulji, linssi ja filtteri ennen kohdetta. Kuva 

muodostuu filmille, jota jatkokäsitellään kemiallisella prosessilla negatiivin 

aikaansaamiseksi. Digitaalinen kuva muodostuu kennoon, siirretään kortin avulla tai 

langattomasti tietokoneelle käsiteltäväksi. Tarvittaessa kuva voidaan tulostaa paperille. 

 

 

Digitaalisessa valokuvauksessa kuvan luominen tapahtuu konvertoimalla analoginen 

signaali pikseleiksi. Jokainen pikseli määrittää kolme eri digitaalista numeroarvoa (DN 

digital numbering) vastaten punaista (R, red), vihreää (G, green) ja sinistä (B, blue). 

Prosessori käyttää RGB arvoja jäljentämään jokaisen pikselin värin. (Gomarasca 2009, s. 

111.) 

Digitaalisuuden etuja analogiseen valokuvaukseen verrattuna ovat: 

- korkea radiometrinen resoluutio 

- kuva nopeasti saatavilla 

- digitaalisen prosessisin helppous 

- jäljennös alkuperäisen kanssa identtinen, nopea ja kustannustehokas 

- helppo siirtää tietojärjestelmiin 
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Digitaalisessa fotogrammetriassa käytetään erilaisia digitaalisia kameroita kohteen 

kuvantamiseen sekä kohteen 3D-mallin luomiseen. 

Yleisiä ohjeita kuvaukseen Gomarasca 2009 mukaan ovat: 

- kohde kehyksen keskellä 

- vältetään suoria valonlähteitä, jotka voivat luoda varjoja ja häivyttää 

pintoja. 

- korkeat ISO arvot voivat aiheuttaa kohinaa 

- mahdollisuuksien mukaan korkeat aukon arvot, syvyysvaikutelma parempi 

laajoissa alueissa 

- huonot valaistusolosuhteet tai heikko kamera voi aiheuttaa epäselviä tai 

sameita kuvia 

- kuvat tarpeeksi päällekkäin toistensa kanssa. Jokainen näkymä pitäisi 

esiintyä vähintään kolmessa eri positiosta otetussa kuvassa. 

- kuvien kulmat mahdollisimman pieneksi. 

- kuviin mahdollisimman paljon yksityiskohtia. Niiden avulla saadaan kuvat 

yhteen. 

- käytä samassa kohteessa samaa kameraa ja polttoväliä 

- kohteesta otetaan mahdollisimman paljon kuvia. (Todennäköisesti tällä 

tavoin tulee parempi lopputulos). 

 

2.2 Laserkeilaus 

Laserkeilausta käytetään tuottamaan kolmiulotteista mittaustietoa skannattavasta kohteesta 

siihen fyysisesti koskematta. Mittalaitteen nollapisteen ja lasersäteen avulla voidaan mitata 

etäisyyttä mitattavaan kohteeseen ( Joala 2006, s.1). Light Detection and Ranging (LIDAR) 

skannerit mittaavat pisteiden etäisyyden sekä intensiteetin lasersäteen avulla. Jokaiselle 

pisteelle saadaan kolmiulotteiset koordinaatit geodeettisessä koordinaatistossa, jolloin 

lopputuloksena saadaan aikaiseksi pistepilvi kohteesta, jossa jokaisella pisteellä on x,y ja z-

koordinaatit. Tämän pistepilven avulla voidaan kohteesta luoda 3D-malli tai muuten 

analysoida kohdetta. (Lemmens  2011, s.104). Keilaimet voidaan jakaa kahteen pääryhmään 

etäisyysmittauksen perusteella. Kaikki lasermittaus tai skannaustoiminnot etäisyyden 

mittaamiseen. Tämä mittaus perustuu täsmälliseen ajan mittaamiseen ja voidaan jakaa 

kahteen pääryhmään, valon kulkuaikaan tai valon vaihe eron mittaukseen (Shan, Toth 2009).  
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Keilaimia luokitellaan myös käyttötarkoituksen mukaan kaukokartoituslaserkeilaimiin, 

maalaserkeilaimiin, teollisuuslaserkeilaimiin ja mobiili laserkeilaimiin (Joala 2006, s.1, 

Cronvall, Kråknäs & Turkka 2012, s.12 ). Kaukokartoituslaserkeilaimien mittausetäisyys on 

0,1 – 100 km ja niiden käyttö tapahtuu lentokoneesta. Tarkkuus on noin kahden senttimetrin 

luokkaa tällä mittausetäisyydellä. Maalaserkeilaimia voidaan käyttää melko suurten 

kohteiden keilaamiseen, kuten esimerkiksi rakennukset. Teollisuuslaserkeilaimia, joiden 

mittausetäisyys on alle 30 metriä ja mittaustarkkuus millimetrin luokkaa, käytetään 

pienempien mittauskohteiden skannaamiseen, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta. (Joala 

2006, s.1) 

 

Valon kulkuaikamittaus pulssilaserilla 

Tarkka mittaus lasersädepulssin kulkuajalle lähetyspisteestä kohdepisteeseen sekä paluu 

heijastuma kohteen pinnasta takaisin lähettimeen.  Kohteen etäisyys voidaan määrittää 

kulkuajan sekä valonnopeuden avulla. Kuvassa 8 laserinstrumentti mittaa kuluneen ajan 

kohteesta A lähetetylle pulssille ja sen heijastumiselle kohteesta B takaisin kohteeseen A. 

(Shan et al 2009, s.4.) Pulssilaserilla saadaan vain muutamia tuhansia mittaustapahtumia 

sekunnissa, mikä rajoittaa sen käyttöä keilauskohteissa (Cronvall et al. 2012, s.12.) 

 

 

 

Kuva 8. Lasermittarin mittaus esitys, joka käyttää lasersäde pulssia tai time off flight 

metodia mittaamiseen (Shan et al 2009). Laser mittarissa on lähetin lähettä signaalin ja 

vastaanotin havaitsee heijastuneen signaalin kohteesta. 

 

Vaihe-eromittaus 

Laserlaite lähettää jatkuvan säteen sädepulssien sijaan. Mittaus suoritetaan vertailemalla 

säteen lähtevän ja tulevan sekä vastaanotetun signaalin sinimuotoista aaltosarjaa mittaamalla 
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niiden vaihe-eroa. Kuvassa 9 esitetään signaalin vaihe-eroja. Kohdassa a vaihe-ero on 

toteutettu lähetetyn ja vastaanotetun signaalin avulla. Kohdassa b vaihe-ero on toteutettu 

signaalien kohtaamispaikan eroilla pisteessä A. Vaihe-erolaserilla voidaan suorittaa jopa 

250 000 mittausta sekunnissa (Cronvall et al. 2012 s.12). 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Vaihe erojen kuvaus (Shan et al 2009). 

 

Maalaserkeilaimilla on neljä erilaista mittaustapaa. Mittaustavat ovat kupolimainen 

mittaustapa, panoraaminen mittaustapa, keilamainen mittaustapa ja optinen kolmiomittaus. 

Kuvassa 10 kupolimainen, panoraaminen ja keilamainen mittaustapa. 
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Kuva 10. Erilaisia laserkeilaimen mittaustapoja (Cronvall et al. 2012). 

 

2.3 Pistepilvi ja pistepilvidatan käsittely 

Pistepilvi on 3D muodossa oleva kokoelma kolmiulotteisia pisteistä (Kramer et al. 2012). 

Kuten Weinnman (2016) toteaa, voidaan pistepilveä ajatella datastruktuurina, joka sisältää 

kokoelman moniulotteisia pisteitä. Jokaisella pisteellä on x,y,z-koordinaatti (sijaintitieto), ja 

pisteisiin voi olla sisällytetty muutakin tietoa, kuten pisteen intensiteetti arvo eli takaisin 

heijastuvan signaalin voimakkuus (Weinnman 2016, s.19). Pilvi-nimitys tulee siitä, että 

pisteet vain ovat olemassa ilman minkäänlaista yhteyttä toisiinsa (Kramer et al. 2012). 

Pistepilven mittaus suoritetaan useimmiten siksi, että sitä käytetään kohteen mallinuksen 

pohjana. Tämän vuoksi yksittäisen mitatun pisteen laatu, pistepilven tiheys ja erikseen 

mitattujen pistepilvien yhdistämisen laatu vaikuttavat lopputuloksen laatuun ja 

onnistumiseen. (Joala 2006, s.3.) 

 

2.3.1 Pistepilvidatan siivous 

Kuten edellä todettiin, pistepilvi on vain joukko pisteitä tietystä kohteesta. Jotta pistepilvestä 

saataisiin irti maksimaalinen hyöty, sitä täytyy käsitellä eri tavoin. Pistepilvi voi sisältää 

liikaa dataa, esimerkiksi turhia pisteitä. Raakaa pistepilvidataa siivotaan ylimääräisistä 

pisteistä, jolloin pilven datakokoa saadaan pienemmäksi sekä pilven antamaa tietoa 

selkeämmäksi. Rashidi & Brilakis (2016) esittelevät pistepilven siivoukseen liittyvää 

algoritmiä kuvassa 11.  
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Kuva 11. Pistepilvidatan siivouksen vaiheita. Ensimmäisenä poistetaan epäluotettava data, 

täytetään reiät sekä aukot, tehdään tasojen tunnistus ja palautetaan pistepilven tiheyden 

tasapaino (Rashidi et al. 2016, s.4).  

 

Ensimmäisenä poistetaan epäluotettava ja ylimääräinen data. Tämä siivous voi perustua 

pistepilven intensiteettitietoon; pienet intensiteettiarvot yleisesti viittaavat epäluotettavaan 

mittaustietoon. Tämän systeemin ongelmaksi muodostuu kuitenkin luotettavan ja 

epäluotettavan intensiteetti datan erottaminen (Cronvall et al. 2012 s.27). Tällaista dataa 

esiintyy pistepilvessä, esimerkiksi tietynlaisten pintojen heijastuksina laserkeilauksen 

aikana.  

 

Seuraavaksi kartoitetaan reikien ja aukkojen esiintyminen pistepilvessä. Tätä on hankalaa 

automatisoida, koska silloin ei välttämättä pystytä erottelemaan kohteessa luonnollisesti 

olevia aukkoja, verrattuna pistepilveen virheen seurauksena syntyneeseen reikään. Reikää 

laajennetaan niin, että löydetään terävät särmät pistepilvidatasta. Tämän jälkeen reiän 

paikalle voidaan särmiä apuna käyttäen  muodostaa taso peittämään kohtaa, missä reikä 

aiemmin sijaitsi. Viimeisessä vaiheessa tasapainotetaan pistepilven intensiteettiä. Pistepilvi 

voi sisältää miljoonia pisteitä, jolloin ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista käydä niitä 

kaikkia läpi, vaan prosessoida tiheimmiltä alueilta tai pinnoilta pisteiden lukumäärä 

harvemmaksi järkevälle tasolle. (Rashidi et al. 2016, s. 7-8.) 

 

2.3.2 Pistepilvien yhdistäminen  

Yhdestä suunnasta toteutetulla datanhankinnalla ei välttämättä saada riittävän tarkkaa tietoa 

kaikista yksityiskohdista kohteessa. Yhden skannauksen tulokset ovat tarkkoja vain kyseisen 

position skannauksessa, joten on tarpeen ottaa dataa eri suunnista. Pistepilven rekisteröinti 

prosessissa eri suuntien pistepilvet pitää saada yhteiseen koordinaatistoon, jotta kohteesta 

saadaan joka suunnalta tarpeeksi tarkka pistepilvi (Weinnman 2016, s.55). Tämä ongelma 
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ratkaistaan yleisesti karkealla alkukohdistamisella sekä myöhemmin hienorekisteröinnillä 

(Theiler, Wegner, Schindler 2013, s.1). Karkearekisteröinti voidaan suorittaa muutaman 

tähyksen avulla ja hienorekisteröintiin on seuraavaksi muutamia esimerkkejä. 

 

Mitattujen pistepilvien yhdistämiseen on käytössä useita eri tapoja. Tarkin niistä on 

ulkoisten merkkien, tähysten käyttö. Tähysten keskipisteet ja niiden koordinaatit esiintyvät 

eri pilvissä, jolloin näiden pisteiden avulla voidaan yhdistää eri keilauspositioista tuotetut 

pistepilvet yhteen. Pisteitä pitää esiintyä vähintään kolme kappaletta pilveä kohden, jotta 

yhdistäminen onnistuu sujuvasti ja tarkasti. (Joala 2006, s.4).  Cronvall et al. 2012 kuitenkin 

toteavat tämän tavan olevan aikaa vievää sekä joskus hankalaa, joten yhdistäminen ilman 

tähyksiä voi olla toivottavaa. Tähykset eivät aina ole sallittuja lopullisessa 

pistepilvinäkymässä, joten ne pitää poistaa manuaalisesti näissä tapauksissa (Theiler et al. 

2013 s.1). 

 

Pistepilviä voidaan yhdistää myös muilla tavoin. Yhdistäminen voidaan toteuttaa yhteisten 

geometristen ominaisuuksien avulla sekä yhteisten alueiden avulla. Geometristen 

ominaisuuksien avulla yhdistämisessä ICP (Iterative closest points)-algoritmista on tullut 

suosittu. Tässä menetelmässä minimoidaan iteroimalla kahden pistepilven välinen ero, missä 

keskimääräinen neliövirhe pistepilven pisteen ja toisen pistepilven pisteen välillä on 

huomioitu. Algoritmi perustuu oletukseen yhteisistä pisteistä kahden eri pistepilven välillä. 

Tällä oletuksella algoritmi määrittää siirtymän ja kierron pilvelle, jolloin pilvien yhteiset 

pisteet pyrkivät etäisyyttä laskemalla vastaamaan toisiaan (Lamine et al. 2018.)  Algoritmi 

minimoi iteroimalla kahden pistepilven vastinpisteiden välistä eroa laskemalla pisteiden 

välisten etäisyyksien neliösummaa. Lopputuloksena saadaan mahdollisimman pieni etäisyys 

pistepilvien oletettujen vastaavuus pisteiden välillä. Suurten pistepilvien kohdalla tämä 

metodi voi viedä reilusti aikaa. (Cronvall et al. 2012 s.23.) 

 

Pistepilvissä esiintyvien tai pilveen mallinnettavien piirteiden, (esimerkiksi tasot ja lieriöt), 

avulla on myös mahdollista yhdistää pistepilviä. Nämä piirteet näkyvät kaikissa saman 

keilauksen pistepilvissä, jolloin niiden avulla voidaan pistepilvet yhdistää. Tämä ei 

kuitenkaan ole yhtä tarkka metodi kuin tähysten käyttö johtuen mallinnusprosessin 

aiheuttamista epätarkkuuksista. (Joala 2006, s.4,  Cronvall et al. 2012, s. 60.)  
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2.4 3D-Malli 

Malli rakennetaan fotogrammetrian ja laserkeilauksella tuotettujen pistepilvien ja niistä 

luotujen 3D-mallien avulla. Prosessi voidaan karkeasti jaotella seuraaviin osiin: 

- kohteen kuvaus ja keilaus 

- pistepilvien ja kuvien käsittely 

- pistepilvien ja muun datan yhdistäminen 

- valmis 3D malli 

- mallin päivittäminen tarvittaessa 

Suuria ongelmia aiheuttaa mallin vaadittu tarkkuus, mikä riippuu siitä, mihin tarkoitukseen 

rakennettavaa mallia aiotaan käyttää. Mitä tarkempi pistepilvi on yksityiskohdiltaan, sitä 

suurempi se on datakooltaan. Suuri datakoko voi puolestaan aiheuttaa suuriakin ongelmia; 

esimerkiksi tietokone ei yksinkertaisesti jaksa käsitellä riittävällä kapasiteetilla valtavaa 

datamäärää. Siksi on tärkeää saada aikaan pistepilvi nopeasti ja kustannustehokkaasti 

kohteesta. (Zhang, Yanmin, Daixue 2010, s. 169.) 

 

2.4.1 Suunnittelu 

Nykyaikana teollisuuden suunnittelutoimeksiannot toteutetaan kolmiulotteisia suunnittelu 

työkaluja hyväksi käyttäen 3D-cad (computer aided design) ohjelmilla. Kohteesta luodut 

3D-mallit ovat hyvin havainnollisia, sillä ne voidaan tallettaa ja arkistoida, jolloin niitä on 

myöhemmin helppo tutkia ja hyödyntää suunnittelukohteen mahdollisissa muutos- tai 

korjaustarpeissa. 3D-mallinnus ja analysointi on käytössä useilla eri teollisuuden aloilla 

tehostamassa dokumenttien tuotantoa, tuotekehitystä, piirustustuotantoa ja ylipäätään 

helpottamassa suunnitteluprosessia ja insinöörien työtä. Näiden työkalujen avulla voidaan 

simuloida koko tuotantoketjua, jolloin tuotteen valmistuminen tehostuu. 3D-suunnittelun 

avulla nopeutetaan suunnitteluprosessia,  tehostetaan tuotesuunnittelua ja tuotekehitystä. 

Nykyiset 3D-cad-ohjelmistot helpottavat suunnittelua, sillä näistä ohjelmista saadaan 

helposti ulos työpiirustukset, ja ohjelmat mahdollistavat erilaiset mallien tarkastelut. 

Ohjelmilla suoritettavat tarkastelut voivat olla esimerkiksi lujuus- ja törmäystarkastelut. 

(Zheng Li, 2015 s. 2-3.) 

 

Suunnittelun kannalta laserkeilaukselle asetetaan vaatimuksia PSK3402-standardissa. 

Standardissa käsitellään laserkeilauksen hankintaa, teknisiä vaatimuksia, keilauksen 

hyödyntämistä mallinnuksessa ja laserkeilaukseen liittyviä termejä teollisuudessa. Standardi 
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mainitsee kaksi eri mallityyppiä: aluemallin ja laitosmallin. Aluemallilla tarkoitetaan 

laitoksen koko alueesta tehtyä mallia. Laitosmalli taas keskittyy laitoksen tai sen osaan ulko- 

ja sisätiloissa. Taulukossa 1 kerrotaan mallin tarkkuuden vaatimuksia uuden kohteen ja 

muutossuunnittelun kohteissa. 

 

Taulukko 1. Käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset laitosmallille uudis- ja 

muutossuunnitteluun (PSK 3042, s. 6). 

 Uudensuunnittelu Muutossuunnittelu 

Määrittelemättömät kohteet ±25 mm ±25 mm 

Putkistoon liittyvät 

teräsrakenteet 

±10 mm ±10 mm 

Putkiston liityntä kohdat ±10 mm ±10 mm 

 

2.4.2 Digital twin 

Digitaalinen kaksonen eli ”digital twin” on malli, jonka avulla yhdistellään tietoa eri 

lähteistä. Se voi myös olla virtuaalinen esitys oikeasta tuotteesta, joka voi sisältää tietoa 

tuotteesta sen koko elinkaaren ajalta. Digitaalinen kaksonen voi sisältää älykkyyttä. 

Älykkäillä tuotteilla on globaali yksilöllinen tunnistus, ne osaavat kommunikoida 

ympäristön kanssa ja hakea itsestään tietoa sekä tekemään itseään koskevia päätöksiä. 

Digital twin ei tarvitse kaikkia näitä ominaisuuksia mutta osalla niistä on merkitystä 

digitaalisen kaksosen hallinnassa.(Schroeder, Steinmez, Pereira & Espindola 2016.)  

  

Suunnitteluvaiheessa simulointia on käytetty arvion tai vanhan kokemuksen pohjalta. 

Lisääntyneen anturi ja mittalaitteiden ansiosta simulointimallin lähtötiedot voivat tulla 

reaaliajassa, mahdollistaen simulointi mallin käytön tuotannon aikana. Näin voidaan 

simuloida virtuaalisesti tuotantokatkot ennen fyysistä toimintaa, esimerkiksi tuotanto 

koneen säädöt tai työkalun vaihto seuraavaa tuotantoerää varten. Tämä säästää rahaa ja 

nopeuttaa katkoja. Suuren tietomäärän linkitys ja käsittely mahdollistaa reaaliaikaisen 

tuotannon optimoinnin itse tuotteesta ja tuotantoprosessista.(Söderberg, Wärmefjord, 

Carlson & Lindkvist 2017.) 
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Kuva 12. Rejlers Oy on kehittänyt kuvapohjaisen digital-twin mallin (Rejlers 2020).  
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3 METODIT  

 

 

Kokeellisessa osiossa vertaillaan kahdesta kohteesta eri pistepilviä toisiinsa. Pistepilvet 

kerättiin kohteista eri laitteilla ja menetelmillä. Kohteita laserkeilattiin, valokuvattiin ja 

videokuvattiin. Keilauksen ja kuvauksen avulla saadaan mitattua hankalat ja mahdollisesti 

terveydelle vaaralliset kohteet, joihin ei perinteisellä henkilö- ja mittanauha menetelmällä 

pääse edes käsiksi. Digitaalisten mittaustulosten käsittely on luotettavampaa kuin perinteiset 

ruutupaperilla olevat muistiinpanot, sillä muistiinpanot ovat usein kiireesti tehtyjä ja 

tarvitsevat yleensä valokuvia muistin tueksi. Digitaalisissa 3D mittauksissa tämänkaltaista 

ongelmaa ei ole, vaan koko keilattu ala näkyy lopputuloksena 3D muotoisena pistepilvenä.  

 

Ensimmäisessä kohteessa käytettiin  maalaserkeilainta ja Zeb Revo käsilaserkeilainta. 

Mittauskohteesta otettiin myös videota GoPro kameralla. Tämän jälkeen videosta 

muodostettiin pistepilvi. Mittauskohteena oli saha, josta tarkastelimme lähemmin tiettyä 

osiota. Kyseinen osio sisälsi kuljettimia ja tukirakenteita, joten pistepilven hankinta oli 

tarkoituksenmukaista. Tämä osa ei kuitenkaan sisältänyt liikaa rakenteita, joten keilauksen 

lopputulokseksi saatiin kohtuullisen selkeät pistepilvet. Perinteisellä 

mittanauhamittauksella, tämän osion mittaamiseen olisi helposti kulunut yksi työpäivä. 

 

Toinen pistepilvien keräämisen kohde oli sähköasema. Tämä oli ulkoilmakohde ja kohdetta 

mitattiin Zeb Revo laserkeilaimella sekä kuvattiin DJI Phantom pro 4-dronen avulla. Näiden 

laitteiden avulla saatuja pistepilviä vertailtiin toisiinsa. Samalla saatiin tietoa drone-kuvista 

tehdystä pistepilvestä verrattuna laserkeilattuun pilveen. Sähköasema sisälsi monenlaisia 

mitattavia kohteita. Rakennukset edustivat suurempia, selkeitä mittauskohteita ja vastaavasti 

johtimien tukitolppien teräkset olivat huomattavasti pienempiä ja hankalampia 

mittauskohteita. Näiden avulla saatiin näkemystä pistepilvien tarkkuudelle. 

 

3.1 Laitteet 

 

3.1.1 Maalaserkeilain 

Leica Scanstation p20 (kuva 13) on korkeatarkkuuksinen, valonkulkuaikaan perustuva 

kompakti laserkeilain. Sen toimintasäde ulottuu aina 120 metriin, jonka sisällä saadaan 
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nopeasti ja tarkkaa mittaustulosta kohteesta. Skannausnopeus on maksimissaan miljoona 

pistettä sekunnissa tarkkuuden ollessa 3mm/50 metriä ja 6mm / 100m. Keilain toimii 

pyörivän peilin avulla ja sen lasersäde jakautuu 360 astetta vaakasuunnassa ja 270 astetta 

pystysuunnassa. Keilain kuuluu laserluokkaan 1. Valaistusolosuhteet keilaimelle voivat 

vaihdella täysin valoisasta täysin pimeään vaikuttamatta sen toimintaan (Leica 2019). 

 

 

Kuva 13. Leica scanstation p20 (Leica 2019). 

 

3.1.2  Käsilaserkeilain 

Geoslam ZEB REVO-laserkeilain on 1 laserluokan  kädessä pidettävä tai muulle liikkuvalle 

alustalle asetettava helppokäyttöinen skanneri. Sen mittaus perustuu valonkulkuaikaan ja 

mittausetäisyys on maksimissaan 30 metriä sisätiloissa ja 20 metriä ulkona. Keilaimen 

näkökentän laajuus on 270º x 360º ja se skannaa maksimissaan 43200 pistettä sekunnissa 

tarkkuuden ollessa 1- 3 senttimetriä. (Geoslam 2019).  Kuvassa 14 zeb revo laserkeilain. 
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Kuva 14. Geoslam Zeb Revo käsiskanneri painaa vain 3,5 kg. Zeb Revo on helposti 

käsiteltävä ja kestävä laite (geotrim 2019.) 

 

Geoslam zeb revo on helppokäyttöinen ja nopea laserkeilain. Käyttöohjeessa kerrotaan 

kuvilla havainnollistaen laitteenkasaus keilauskuntoon. Ohjeet ovat selkeät ja 

helppolukuiset, joten keilain on nopeasti käyttökunnossa.  Kun keilaimen eri osat ja muut 

liitännät ovat kunnossa, voidaan aloittaa laserkeilauksen suorittaminen. Aluksi laitetaan 

keilain tasaiselle alustalle keilauskohteessa. Tästä paikasta keilaus alkaa ja tähän keilaus 

tulee päättymään, joten paikan valinta on suoritettava tämän perusteella. Seuraavaksi 

käynnistetään laitteet ja odotellaan muutamia sekunteja. Keilain on pidettävä paikoillaan 

kunnes merkkivalo muuttuu punaiseksi. Pyöräyttämällä keilaimen skannauspäätä vähintään 

90º ympäri, laite alustaa itsensä. Merkkivalon muuttuessa oranssista vihreäksi, laite on 

valmis. Keilain käynnistetään, jolloin se alkaa pyöriä. Keilaajan on hyvä nostaa keilain 

nopeasti poispäin itsestään, näin mittaaja ei jää pistepilveen. Mittauksen aikana tulee 

liikuttaa kättä hitaasti puolelta toiselle parhaan mahdollisen lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. Valitun mittausreitin läpikäymisen jälkeen palataan lähtöpisteeseen ja 

lasketaan keilain takaisin alustalle, missä se oli ennen aineiston keräämisen aloittamista. 

Näin keilaimen algoritmi osaa paremmin tunnistaa aloitus- ja lopetuspisteen samaksi. 

Viimeisenä tapahtumana keilain sammutetaan ja odotellaan pieni hetki, että aineisto siirtyy 

kokonaisuudessaan keräimeen. (Zeb Revo ohje s. 5-7.) 
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Sisätilojen mittaus ohjeistetaan tekemään maksimissaan 10 metrin etäisyydeltä kohteesta. 

Mittaus tulisi tehdä hitaasti liikkuen, jotta aineistoon ei jäisi havaitsemattomia kohteita. 

Liikkuvien kohteiden keilausta tulisi välttää, ja maksimiaika mittaukselle on 30 minuuttia. 

Tällöin matkana ehditään kulkea 1-3 kilometriä. Oviaukoista ja muista aukoista suositellaan 

menemään sivuttain, jolloin keilain saa havaintoja molemmin puolin oviaukkoa ja 

vääristymien mahdollisuus pienenee mittausaineistossa. Erillisten mittausten pitää olla 

päällekkäin vähintään 10 prosenttia, jotta ne voidaan yhdistää toisiinsa luotettavasti. 

Tarkempien kohteiden kohdalla on hyvä pysähtyä tai keilata kohde useamman kerran. Näin 

lopputulos tulee olemaan tarkempi. (Zeb Revo ohje s. 12-13.) 

 

3.1.3  Digitaalinen kamera  

Kuvan 15 GoPro Hero-kamera on helppokäyttöinen, pienikokoinen ja kevyt. Sen avulla on 

helppo ottaa videokuvaa ja valokuvia liikkeessä, sillä sen voi kiinnittää lisälaitteilla 

esimerkiksi kypärään. Siinä on kosketusnäyttö ja kamera on vedenpitävä 10 metriin asti. 

Kamera on 10 megapikseliä ja sillä voidaan kuvata Full HD 1080p-videota. 

Videokuvaukseen  on kaksi kuvasuhdetta 4:3 resoluutiolla 1440x1920  ja 16:9 resoluutiolla 

1080x1920. Valokuvia voidaan ottaa yksittäin tai jatkuvana.  

 

 

Kuva 15. GoPro Hero kamera. (GoPro.com). 
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3.1.4 Kuvauskopteri (drone) 

DJI Phantom 4 pro on älykäs  kuvauskopteri. Kuvan 16 kopteri on varustettu viiden eri 

suunnan esteentunnistuksella ja kohtuu pitkällä lentoajalla (Digital trends). Kopteri kuvaa 

kohteita 20 Megapixelin kameralla ja 1 tuuman CMOS kennolla. Tallennusmuotona kuville 

on JPEG ja RAW. Kuvien lisäksi kameralla saadaan kuvattua videokuvaa H.264, MOV ja 

MP4 muodoissa. Kopteria voidaan lennättää jopa 6000 metrin korkeuteen (DJI.com) 

 

Kuva 16. DJI phantom 4 pro kopteri (Digital trends). Kopteri painaa noin 1,4 kg ja sisältää 

useamman erilaisen lentotilan. (DJI.com) 

 

3.2 Mittaukset 

Laitoksen keilaus kohteessa 1 suoritettiin Leica Scanstation p20-maalaserkeilaimella 

ulkopuolisen toimijan toimesta. Heiltä saatiin lopputuloksena pistepilvi alueesta. 

Varsinainen keilaus käsitti suuremman osan laitosta, mutta pistepilvestä lohkaistiin tähän 

vertailuun sopiva osuus. Maalaserkeilauksen suoritti toimija, jolla oli pitkä kokemus sekä 

omat laitteet laserkeilauksen suorittamiseen. 

 

Keilaus Zeb Revo-käsiskannerilla suoritettiin allekirjoittaneen ja sähköosaston projekti-

insinöörin toimesta. Keilaus suoritettiin kuvan 17 mukaisella reitillä käsittelyn kohteena 

olevassa osiossa. Keilaus pyrittiin suorittaman Zeb Revon käyttöohjeita noudattaen. Aikaa 

kyseisen osion keilaukseen meni muutamia minuutteja. Koko keilausalueen keilaukseen 
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meni aikaa 12 minuuttia. Itse keilaustapahtuma oli nopea ja helppo suoritettava 

aloittelijoillekin. Keilausetäisyys oli pääasiassa alle 10 metriä ja useasti keilaus tapahtui 

myös alle metrin etäisyydeltä kohteesta. Tilassa oli käynnissä olevia liikkuvia laitteita, joista 

saattoi olla hieman haittaa laserkeilaukselle. Tila videokuvattiin myös Go Pro Hero 

kameralla. Kuvausreitti pyrittiin pitämään käsilaserkeilausreitin kanssa samanlaisena. 

 

Kuva 17. Keilausreitti Zeb Revo keilauksen aikana kohteessa. Kuvassa tarkastelun kohteena 

oleva alue keilauksesta. 

 

GoPro kameralla kuvatusta videokuvasta tehtiin pistepilvi pix4D-ohjelmiston avulla. Pix4d-

ohjelmaan haettiin video ja ohjelma miltei automaattisesti teki videosta kuvat. Pix4D:ssä voi 

valita, kuinka monta kuvaa videosta tehdään. Reilulla 4000 kuvalla tuli pistepilvi, jota tässä 

työssä käsitellään. Samaan lopputulokseen olisi pistepilven osalta varmasti päästy 

pienemmälläkin kuvamäärällä mutta annettiin automatiikan hoitaa kuvien tekeminen. 

Ohjelmistolta meni aikaa pistepilven laskemiseen noin kaksi vuorokautta reilulle 4000 

kuvalle. Myös suurempaa kuvamäärää (7000 kpl) tesattiin mutta tietokone kaatui aina 

kahden vuorokauden kuluessa aloituksesta. Pienemmillä kuvamäärillä kokeiltiin pistepilven 

muodostamista mutta lopputulokset olivat käyttökelvottomia tämän työn tarkoituksiin. 

Pilvet olivat aivan liian epätarkkoja, niistä ei tunnistanut juurikaan muotoja.  
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Kohde 2 keilattiin edelleen Zeb Revo-laserkeilaimella ja kuvattiin Phantom 4 pro 

kuvauskopterilla. Käsikeilaimella keilattiin ulkoalue aidan sisä- sekä ulkopuolelta. Samalla 

käytiin myös rakennuksessa sisällä. Tämä vei aikaa 27 minuuttia. Sisätilat keilattiin joka 

kerroksesta, tähän kului aikaa noin 9 minuuttia. Keilausmatkat eri kohteisiin pyrittiin 

pitämään maksimissaan kymmenessä metrissä. Kuvassa 18 keilausreittejä. 

 

Alue kuvattiin dronella (DJI Phantom 4 pro) samalla kertaa. Kopterilla kuvaus tapahtui alle 

50:stä metristä useiden lentokertojen avulla. Kameran kallistuskulmia vaihdeltiin eri 

asteisiin mahdollisimman tarkan kuvauksen aikaansaamiseksi. Kuvia kertyi näiltä lennoilta 

yhteensä noin 700 kappaletta.  

 

 

Kuva 18. Keilausreittisuunnitelma kohteessa 2. 
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3.3 Käytetyt ohjelmistot 

CloudCompare on pistepilvien ja mesh-verkkojen käsittelyohjelma (Pirotti  Francesco, 

2015.), joka alun perin kehitettiin suurten 3D-pistepilvien (yli kymmenen miljoonaa 

pistettä)suoraan vertailuun ja käsittelyyn kannettavalla tietokoneella. Myöhemmin cloud 

compare on kehittynyt muillakin pistepilvenkäsittelyn algometreilla. Sillä voidaan myös 

tehdä pistepilvestä  mesh-malli sekä vertailla sitä pistepilveen (CloudCompare2015). Cloud 

compare lukee useita eri tiedostotyyppejä ja sillä voidaan nykyisin esimerkiksi rekisteröidä, 

hallita värejä, lohkoa ja laskea pistepilvistä erilaisia arvoja. 

 

Autodesk Invetor on 3D-mekaniikkasuunnitteluun kehitetty ohjelmisto. Sen avulla voidaan 

mallintaa geometriaa, dokumentoida, parametrisoida malleja, simuloida sekä  tehdä miltei 

kaikkea, mitä nykyaikainen 3d-suunnittelu vaatii ohjelmistolta (Autodesk 2020a). 

 

Autodesk Recap kuuluu inventtorin ohella autodeskin tuoteperheeseen. Recap Pro on 

ohjelmisto älykkäiden mallien luomiseksi. Ohjelmiston avulla voidaan luoda valokuvista tai 

laserkeilauksista pistepilviä.  Recapilla voidaan mitata ja muokata pistepilviä sekä muuntaa 

ne muiden autodesk-ohjelmien kanssa yhteensopiviksi. (Autodesk 2020b). 

 

Videokuvasta tehtyyn pistepilveen käytettiin Pix4D-ohjelmistoa. Sen avulla videosta 

saadaan kuvia, joista ohjelmisto laskee yhteiset pisteet ja sen perusteella luo pistepilven. 

Pix4d on yleisesti käytössä drone-kuvauksissa kuvien käsittelyyn ja pistepilvien tekemiseen. 

Se on helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka käyttö onnistuu melko helposti pienellä kokeilulla 

ja ohjeiden avulla. 

    

3.4 Aineistojen käsittely 

Tutkimuksessa käytettiin allekirjoittaneen keräämää aineistoa ja verrattiin sitä 

maalaserkeilaimella kerättyyn aineistoon sekä muita aineistoja vertailemalla niitä toisiinsa. 

Pistepilviä ja mesh-malleja vertailtiin visuaalisesti, Cloud Compare-ohjelmistolla sekä 

Autodesk Inventor 3D-mallinnusohjelmistolla. Visuaalisilla havainnoilla nähtiin päällisin 

puolin pilvimallin tarkkuus ja selkeys. Cloud Compare-ohjelmalla suoritettiin suurin osa 

pistepilvien vertailuista ja tehtiin pistepilvistä mesh malleja.  Pistepilvistä tutkittiin tiheyttä, 

laskettiin etäisyyksiä ja yhdistettiin eri pistepilvet toistensa kanssa. Yhdistämisen jälkeen 

vertailtiin aineistojen yhteensopivuutta ja mahdollisia eroavaisuuksia. Autodeskin 
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tuoteperheen ohjelmistoja käytettiin mittaamiseen ja pistepilven tiedostomuodon 

muuttamiseen. Mittauksia suoritettiin Autodesk Inventor 3D-ohjelmiston avulla ja 

pistepilvet kierrätettiin Recapin kautta ennen kuin ne tuotiin Inventoriin, koska käsittelee 

vain rcp muotoisia pistepilviä. 

 

Tiheysanalyysissä vertailtiin maalaserkeilauksella tehtyjä pistepilven osia ja 

käsilaserkeilaimen pistepilven tiheyksiä toisiinsa tietyissä kohteissa. Näitä kohteita olivat 

seinä ja koko alueen pistepilvi. Seinäosio segmentoitiin irti muusta pistepilvestä Cloud 

Comparen segmentointityökalulla. Pistepilville suoritettiin Cloud Comparen työkaluilla 

siivous eli pilveä ei siivottu manuaalisesti. Tiheysanalyysissä ohjelma laskee palloina (säde 

50 mm) tietyn pisteen naapuripisteiden määrän tietyllä alueella. (Cloud Compare 2015.) 

 

Etäisyysmittaukset suoritettiin Autodesk-perheen Inventor-ohjelmistolla. Inventorin 

mittatyökalulla saadaan myös helposti x, y ja z-akseleiden suuntaisia mittoja. Näin voidaan 

vertailla etäisyyksiä tarkemmin kuin kahden pisteen välisestä mitasta. Erikseen valittuja 

etäisyyksiä mitattiin ZebRevolla keilatusta pistepilvistä kymmenen kertaa ja laskettiin 

keskiarvo mittaukselle (Cloud Compare 2015.) Tuloksia vertailtiin toisiinsa erojen 

havaitsemiseksi. Tuloksia myös vertailtiin PSK3042-standardin määrittelemiin arvoihin 

laserkeilauksen tarkkuudelle suunnittelussa.  

 

Yhdistettyjen pistepilvien välisiä etäisyyksiä mitattiin yhdistetyistä pistepilvistä Cloud 

Comparen cloud to cloud-menetelmän avulla. Laskenta suoritettiin 100 mm:n säteellä. 

Metodeina käytettiin 2.5 D-kolmiointia ja neliöllisen funktion työkalua. 2,5 D-kolmiointi on 

näistä kahdesta nopeampi tapa laskea pistepilvien eroja. Neliöllisen funktion menetelmä sitä 

vastoin on tarkempi metodi. (Cloud Compare 2015.)  
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4 TULOKSET 

 

 

Kokeellisen tutkimuksen tulokset esitetään tässä luvussa jaoteltuna mittaustapahtuman 

mukaan. Aluksi esitellään pistepilvistä saadut mittaustulokset ja niiden jälkeen tulevat mesh-

mallien mittaustulokset. Pistepilvistä ensimmäisenä esitetään mittauskohteen 1 

mittaustulokset ja seuraavaksi mittauskohteen 2 tulokset.  

 

4.1 Kohde 1 

Tässä kohteessa onnistuttiin tuottamaan kolme eri pistepilveä samasta osiosta. Pistepilvet 

hankittiin maalaserkeilaimella, käsilaserkeilaimella ja videokuvan avulla. Kaikki pistepilvet 

ovat alla olevassa kuvassa 19. Kuvat on pyritty ottamaan samasta kohdasta ja samasta 

kulmasta. Näin voidaan visuaalisesti verrata pilvien tarjoamaa informaatiota. Alla ovat 

listattuna pistepilvien sisältämät pistemäärät valokuvissa: 

- Zeb Revo pistepilvi  3286836 

- Leica pistepilvi 1345906 

- GoPro pistepilvi  1171606  

Inventor mittauksissa  pistepilvien pistemäärä saattoi joissakin tapauksissa olla pienempi 

kuin Cloud Comparella tehtävissä mittauksissa. Pistemäärä muuttui sen vuoksi, että 

mitattava kohta oli helpompi käsitellä, kun pilvi oli leikattu pienemmäksi.  
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Kuva 19. Pistepilvet samasta kohdasta. Vasemmalla maalaserkeilaimen pilvi ja oikealla Zeb 

revolla skannattu pilvi. Näiden alapuolella GoPro kameran videosta tuotettu pistepilvi. 

 

4.2 Kohde 2 

Tässä kohteessa tuotettiin kaksi pistepilveä. Toinen hankitiin fotogrammetrisesti 

kuvauskopterilla ja toinen laserkeilattiin samalla Zeb Revo käsilaserkeilaimella kuin 

kohdassa 1. Pistepilvet esitetään kuvassa 20. Pilvien sisältämät pistemäärät ovat: 

- Zeb Revo keilaimen pilvi  9253070 

- Drone pilvi  2476324 
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Kuva 20. Kuvassa kohde 2. Ylhäällä dronella hankittu pistepilvi ja alhaalla Zeb Revolla 

laserkeilattu pistepilvi. Kuvasta näkee, kuinka keilaus ei ole tavoittanut kattoja tai muita 

korkealla olevia kohteita. 

 

4.3 Pistepilvien yhdistäminen 

Pistepilvien yhdistäminen onnistui helposti Cloud Compare ohjelmistossa. Pilvet tuotiin 

samaan näkymään yhdistettäviksi. Pilvien etäisyys toisiinsa nähden oli suuri tässä vaiheessa 

johtuen pilvien omien koordinaatistojen eri nollapisteistä. Ensimmäisellä kerralla 

yhdistettiin pilvet suoraan Cloud Comparen työkalulla mutta lopputulos oli heikko. Kuvassa 

7 nähdään, kuinka pistepilvet ovat noin 90º kulmassa toisiinsa nähden. Yhdistäminen 

onnistui kuitenkin lopulta nopeasti. Pilvet täytyi manuaalisesti tuoda toistensa lähelle ja 
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kääntää samaan asentoon toisiinsa nähden. Näin ICP työkalu osasi paremmin etsiä 

vastaavuudet, ja pilvet limittyivät  toisiinsa. Toinen metodi pilvien yhdistämiseen oli 

yhdistäminen valittujen pisteiden avulla. Työkalun avulla valittiin molemmista pilvistä 

pisteet (pistepari) samoilta kohdilta pilveä. Näitä pistepareja piti minimissään valita kolme 

paria, jolloin ohjelma pystyi laskemaan vastaavuudet pisteille molemmista pilvistä. Tämän 

tiedon avulla ohjelma osasi yhdistää pilvet visuaalisen tarkastelun perusteella todella lähelle 

toisiaan. Kuvassa 21 yhdistämisen vaiheita Cloud Compare ohjelmistosta. Kuvassa 22 on 

esimerkkinä Leican ja Zeb Revon pistepilvien yhdistämisdataa. 

 

 

Kuva 21. Kuvan vasemmassa reunassa pistepilvien epäonnistunut yhdistäminen. Pistepilvet 

ovat toisiinsa nähden miltei suorassa kulmassa.. Kuvan oikealla puolella onnistunut 

pistepilvien yhdistäminen, jossa maalaserkeilattu (referenssi) pilvi näkyy kuvassa punaisena  

ja käsikeilattu (yhdistettävä) pilvi näkyy keltaisena. Värit tulevat cloud compare 

ohjelmistosta.  
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Kuva 22. Yhdistämisdataa ICP työkalun avulla tapahtuneesta ja pisteparien perusteella 

suoritetusta pistepilvien yhdistämisestä. Kuvissa on annettu RMS-arvot.  

 

4.4 Tiheysanalyysi 

Tiheysanalyysi suoritettiin molempien kohteiden kokonaisista pistepilvistä. Sahan 

keilauksessa otettiin erikseen analyysi pienemmästä kohteesta. Pienempi kohde oli  

ulkoseinä keilatusta alueesta. Tällä analyysillä testattiin lisää käsilaserkeilaimen ja 

maalaserkeilaimen välistä suorituskykyä. Kuvissa 23 (maalaserkeilattu pilvi) ja 24 (Zeb 

Revo) esitetään tiheyttä eri pilvistä ulkoseinässä. Maalaserkeilaimen osalta suurin tiheys on 

1663 naapuria ja Zeb Revon osalta jäädään siitä noin puoleen eli 806 naapuriin. 

Tiheyskeskittymät ovat maalaserkeilaimen tapauksessa lähellä keilainta kun taas 

käsilaserkeilaimen pilvessä tihentymiä on pitkin seinää.  
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Kuva 23. Pistepilven tiheys analyysi seinän osalta Leican pistepilvestä. 

 

Kuva 24. Pistepilven tiheysanalyysi seinän osalta Zeb Revo pistepilvestä. 

 

Kuvissa 25 ja 26 on maalaserkeilaimen tuloksia tiheysanalyysistä kokonaisille pistepilville. 

Tihentymät tuloksissa keskittyvät maalaserkeilaimen tapauksessa keilaimen lähistölle. 

Kuvassa 26 on lähikuva keilaimen läheltä. Kuvasta näkee kuinka naapuripisteet jakautuvat 

keilaimen sijoituspaikan lähelle.  
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Kuvissa 27 ja 28 esitetään tulokset Zeb Revon osalta. Mittausten maksimiarvot ovat Zeb 

Revon pistepilvessä 1735 naapuria. Tiheyskeskittymiä esiintyy laitteissa keilausreitin 

lähellä.  Kuvassa 29 nähdään analyysi GoPRo-pilvestä. Siinä maksiarvo naapureiden 

määrälle on 1273. Tiheyskeskittymät noudattelevat samaa kaavaa Zeb Revo-pistepilven 

kanssa.  

 

 

Kuva 25. Leican pistepilven tuloksia. Kuvissa esiintyvät reiät ovat keilaimen 

sijoituspaikkoja. 
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Kuva 26. Lähikuva tiheyskeskittymästä Leican pistepilvessä. Kuvassa näkyy selvästi 

lautalattia rakoineen ja oksankohdatkin erottuvat osassa lautoja. 

 

 

Kuva 27. Tiheysmittaus tulokset kokonaisen Zeb Revo-pistepilven osalta. 
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Kuva 28. Lähikuva tiheyskeskittymistä Zeb Revo-pistepilvessä. 

 

 

Kuva 29. Tiheysmittaus tulokset kokonaisen GoPro-pistepilven osalta. 

 

Kuvissa 30 ja 31 nähdään mittaustuloksia sähköaseman osalta. Kuvassa 30 ovat dronella 

kuvatun aseman tiheysmittaukset ja kuvassa 31 ovat käsikeilaimella saadut tulokset. 
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Naapureiden maksimiarvoissa on huomattava ero. Drone pilvessä niitä on  maksimissaan 64 

ja Zeb Revon pistepilvessä naapureiden lukumäärän maksimiarvo on 2435.  

 

Kuva 30. Tiheysmittaus drone pilvestä 

 

 

Kuva 31. Tiheysmittaus Zeb Revo pilvestä 
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4.5 Etäisyysmittaukset 

Pistepilvistä mitattiin etäisyyksiä kolmesta eri kohdasta. Etäisyyksiä mitattiin Autodesk 

Inventor ohjelmassa, jolloin mitoista saatiin x, y, ja z-akseleiden suuntaisia komponentteja. 

Pistepilvet olivat Inventorissa yhdistettynä (yhdistys tapahtui CloudComparessa), joten ne 

olivat samassa koordinaatistossa ja samojen akseleiden määräämissä suunnissa eli 

koordinaatiston akselit olivat samalla tavalla molemmissa pistepilvissä. Mitat olivat millin 

tarkkuudella, joka on täysin riittävä tämän kaltaiseen vertailuun. Mittauksia suoritettiin 

tiheillä pilvillä sekä verrokkina mitattiin harvennettua pilveä. Näin saatiin vertailuarvoja, 

kuinka pilven harventaminen vaikuttaa mittaustuloksiin. Inventorin density gradient esitti 

pilvien pisteiden määrän tietyllä arvolla. Täydet pilvet olivat arvolla 10 ja harvennetun 

pilven gradient arvo oli 6. Tuolla arvolla pilvi oli vielä selkeästi mitattavissa Inventorin 

mittaustyökalulla. 

 

Mittausten vertailu Zeb Revo keilaimella hankitusta pilvestä Leicalla skannattun pilveen 

välillä. Taulukoissa 2,3 ja 4 on koottuna eri mittausten tulokset. Mittauspaikkoja oli kolme. 

Ensimmäisenä mitattiin kahden pylvään välistä etäisyyttä, jossa tarkasteltiin y-akselin 

suuntaista mittaustulosta. Kuvassa 32 esitetään kaikki kolme mittaussuuntaa. 1 on tolppien 

välinen etäisyysero y suunnassa. 2 on palkin alapinnan ja kuljettimen etulevyn yläpinnan 

välinen etäisyys z (pysty) suunnassa. 3 on palkin ja kuljettimen etulevyn nurkan välinen 

etäisyys x (sivu) suunnassa. 

 

 

Kuva 32. Mittausten suunnat ja numerointi pistepilvessä Case 1.  
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Taulukko 2. Mittausten lasketut arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican ja 

Revon pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset liitteessä 1. 

Mittaus 1  Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Leica 3945,6  3,7 

Zeb Revo 3875,4 70,2 22,8 

Revo harvennettu 3902,3 43,3 11,2 

 

Taulukko 3. Mittausten lasketut arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican ja 

Revon pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset liitteessä 1. 

Mittaus 2  Keskiarvo 

mm 

Ero     

mm 

Keskihajonta 

mm 

Leica 1972,8  11,2 

Zeb Revo 2002,2 29,4 7,8 

Revo harvennettu 1998,7 25,9 5,6 

 

Taulukko 4. Mittausten lasketut arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican ja 

Revon pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset liitteessä 1. 

Mittaus 3 Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Leica 895,3  8,6 

Zeb Revo 892,6 2,7 12,7 

Revo harvennettu 897,9 2,6 13,0 

 

GoPro-kameran videokuvasta tuotetun pistepilven mittaukset tehtiin kuvan 33 mukaisista 

kohteista. Pistepilvi ei ollut kaikilta suunnilta kovinkaan havainnollinen, joten 

mittauspisteitä jouduttiin vaihtamaan. Niitä vaihdettiin siten, että muissakin pistepilvissä 

pystyttiin mittaamaan samaa etäisyyttä. Näin saatiin vertailuaineistoa GoPro pilvelle. 

Ensimmäinen mittaus suoritettiin kahden pystypilarin välillä. Erona muiden pilvien 

mittuksiin oli se, että mittaus tapahtui toisesta suunnasta ja eri puolille pilareita. Toinen 

mittaus tehtiin kuljettimen jalalle. Teräksen yläpinnasta etsittiin etäisyyttä lattiaan. Kolmas 

mittaus tapahtui suuren pilarin sivulta kuljettimen päädyn toiseen nurkkaan. Taulukoissa 5, 

6 ja 7 esitetään mittaustulokset GoPro pilven etäisyysmittauksista. 
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Kuva 33. Mittaus kohteet GoPro pistepilvelle.  
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Taulukko 5. Mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican 

ja muiden  pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset liitteessä1 

Mittaus 1  Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Leica 4145  7,6 

Zeb Revo 4137,6 7,4 2,6 

GoPro 4148,6 3,6 20 

GoPro 

harvennettu 

4150 5 15,4 

 

Taulukko 6. Mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican 

ja muiden  pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset 

liitteessä1. 

Mittaus 2 Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Leica 351,2  5,0 

Zeb Revo 350,0 1,2 4,3 

GoPro 386,8 35,6 9,3 

GoPro 

harvennettu 

379,2 28,0 21,9 

 

Taulukko 7. Mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican 

ja muiden  pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset 

liitteessä1. 

Mittaus 3 Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Leica 895,3  8,6 

Zeb Revo 892,6 2,7 12,7 

GoPro 896,6 1,3 26,3 

GoPro 

harvennettu 

941,2 45,9 42,5 
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Etäisyysmittaukset Case 2 

Mittaukset suoritettiin edelleen Inventor-ohjelmiston avulla. Kuvassa 34 esitetään 

mittauskohteet dronella ja käsilaserkeilaimella hankituista pistepilvistä. Mittauskohteiksi 

pyrittiin valitsemaan selkeitä muotoja molemmissa tapauksissa. Tällä menettelyllä  

Inventtorissa tehty pistepilven harventaminen ei häirinnyt liikaa mittausta, vaan muodot 

olivat vielä harvemman pistepilven mittauksissa nähtävissä ja mitattavissa.  

 

 

Kuva 34. Mittausten suunnat ja numerointi pistepilvessä kohde 2. Ensimmäinen mittaus oli 

perustusten pituus päästä päähän. Mittauksessa numero 2 mitattiin rakennuksen pituutta 

ulkoseinästä ulkoseinään (päädystä päätyyn). Kolmas mittaus oli perustuksen korkeus. 

Samaa perustusta mitattiin myös ensimmäisessä mittauksessa. Taulukoissa 8,9 ja 10 

esitetään laskettuja arvoja mittauksista. 
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Taulukko 8. Mittaus numero 1 lasketut arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty 

Leican ja Revon pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset 

liitteessä 1. 

Mittaus 1  Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Drone 6444,4  24,4 

Zeb Revo 6464,8 20,4 9,4 

Revo harvennettu 6495,8 51,4 30,6 

 

Taulukko 9. Mittaus numero 2 lasketut arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty 

Leican ja Revon pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset 

liitteessä 1. 

Mittaus 2  Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Drone 15299  43,4 

Zeb Revo 15280,2 18,8 84,3 

Revo harvennettu 15251,8 47,2 11,9 

 

Taulukko 10. Mittaus numero 3 lasketut arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty 

Leican ja Revon pistepilvien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. Mittaustulokset 

liitteessä 1. 

Mittaus 3  Keskiarvo 

mm 

Ero    

mm 

Keskihajonta 

mm 

Drone 509,4  12,6 

Zeb Revo 551,6 42,2 7,8 

Revo harvennettu 533,2 23,8 9,6 

 

 

4.6 Yhdistettyjen pistepilvien etäisyys  

Yhdistettyjen pistepilvien etäisyysero Laskettiin Cloud Comparessa kahdella menetelmällä. 

Etäisyyseroja tutkittiin 2.5 D kolmioinnin ja neliöllisen funktion menetelmien avulla. Pilvien 

yhdistäminen tapahtui pisteparien avulla, siinä saatiin tarkin yhdistäminen aikaiseksi. 

Yhdistämisen numeroarvot olivat kuvan 22 oikeanpuoleisen taulukon mukaiset. 
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Maalaserkeilauspilven koko oli noin 5,5 miljoonaa pistettä ja Zeb Revolla keilattu pilvi oli 

kooltaan noin 3,1 miljoonaa pistettä. Taulukossa 11 esitetään eroja etäisyyksille 

mittauskohteessa1. Taulukossa 12 on mittausarvot toiselle kohteelle. Kuvissa 35 ja 36 

esitetään etäisyyserot 2.5 D kolmiointi metodilla ja kuvissa 37 ja 38 esitetään etäisyyserot 

neliöllisen funktion avulla. 

 

Taulukko 11. CloudComparen laskemia tuloksia etäisyyseroille kohde 1. Laskennassa on 

käytetty 10 senttimetrin sädettä.  

Laskenta metodi Etäisyys keskiarvo Etäisyyksien keskihajonta 

2.5 D kolmiointi 101,8 mm 170mm 

Neliöllinen funktio 74,5 mm 146,3 mm 

 

Taulukko 12. CloudComparen laskemia tuloksia etäisyyseroille kohde 2. Laskennassa on 

käytetty 10 senttimetrin sädettä 

Laskenta metodi Etäisyys keskiarvo Etäisyyksien keskihajonta 

2.5 D kolmiointi 441,9 mm 362mm 

Neliöllinen funktio 194 mm 219 mm 
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Kuva 35. Etäisyyserot esitettynä 2,5 D kolmiointimenetelmällä. 

 

Kuva 36. Etäisyyserot esitettynä 2,5 D kolmiointimenetelmällä. 
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Kuva 37. Neliöllisen funktion avulla esitetyt etäisyyserot pistepilvien välillä. 

 

Kuva 38. Neliöllisen funktion avulla esitetyt etäisyyserot pistepilvien välillä. 
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4.7  Mesh 

Kuvassa 39 on Zeb revo-keilaimen pistepilvestä tuotettu mesh-malli, joka on tehty Cloud 

compare ohjelmalla. Mittaukset suoritettiin samalla tavalla samoista kohteista kuin 

pistepilvistäkin (kuva 32). Ainoastaan mittaus kolmas mittaus (mittaus 3) jäi suorittamatta, 

sillä malliin ei saatu tarpeeksi mesh pintaa toiselle pilarille, siten että mittaus olisi tuottanut 

järkeviä tuloksia. Mittaustuloksia vertailtiin Leican pistepilven mittaustuloksiin samoilta 

kohdilta. Taulukossa 13 ja 14 on esitetty mesh-mallin mittaustuloksia. Kuvassa 40 on mesh- 

pinta lähietäisyydeltä. Kuvassa 41 mesh-verkotetut mallit. Kyseisten mallien mittaustuloksia 

esitetään taulukoissa 15,16 ja 17.  

 

 

Kuva 39. Mesh malli Zeb revo-keilaimen pistepilvestä. 
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Kuva 40. Lähikuvaa mesh verkosta. Kuvassa näkyy myös pinnan epätasaisuus. 

 

Taulukko 13. Case 1 mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty 

Leican pistepilven ja mesh-mallien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. 

Mittaustulokset liitteessä 1. 

 Keskiarvo 

mm 

Leica 

pilven 

keskiarvo 

mm 

Ero   Leican  

pistepilveen 

mm 

Keskihajonta 

mm 

Mittaus 1 3883 3945,6 62,6 36,1 

Mittaus 2 1925 1972,8 47,8 36,4 

 

Taulukko 14. Case 1 mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty 

Leican pistepilven mittaustulosten  ja mesh mallien mittaustulosten keskiarvojen lasketut 

erot. Mittaustulokset liitteessä 1. 

 Keskiarvo 

mm 

Leica 

pilven 

keskiarvo 

mm 

Ero   Leican  

pistepilveen 

mm 

Keskihajonta 

mm 

Mittaus 1 3909,3 3945,6 36,3 37,4 

Mittaus 2 1983,6 1972,8 10,8 5,2 
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Kuva 41. Mesh-mallit asemista. Ylempänä Zeb Revon pistepilvestä tehty malli ja alempana 

dronen kuvista tuotettu mesh-malli. Eroavaisuudet näiden kahden mallin välillä voi havaita 

pelkästään silmäilemällä kuvaa.  
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Taulukko 15. Mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican 

pistepilven mittaustulosten  ja mesh mallien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. 

Mittaustulokset liitteessä 1. 

Mittaus 1 Keskiarvo 

mm 

Keskiarvojen 

ero mm 

Keskihajonta 

mm 

Drone 6650  18,1 

Zeb Revo 6466,4 183,6 3,8 

 

Taulukko 16. Mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican 

pistepilven mittaustulosten  ja mesh mallien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. 

Mittaustulokset liitteessä 1. 

Mittaus 2 Keskiarvo 

mm 

Keskiarvojen 

ero mm 

Keskihajonta 

mm 

Drone 15509,4  224,2 

Zeb Revo 15275,2 234,2 58,8 

 

Taulukko 17. Mittausten numeeriset arvot taulukoituna. Ero-sarakkeessa on esitetty Leican 

pistepilven mittaustulosten  ja mesh mallien mittaustulosten keskiarvojen lasketut erot. 

Mittaustulokset liitteessä 1. 

Mittaus 3 Keskiarvo 

mm 

Keskiarvojen 

ero mm 

Keskihajonta 

mm 

Drone 525  19,7 

Zeb Revo 554,8 29,8 15,5 
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5   TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

5.1 Tutkimuksen objektiivisuus 

Tutkimuksessa tutkija oli puolueeton, joten mittaustuloksiin ei ollut vaikutusta tutkijan 

taholta. Myöskään päätelmään, ovatko tutkimuksessa käytetyt laitteet sopivia lähtötietojen 

hankintaan, tutkijan omalla kokemuksella ei ollut merkitystä. Tutkija oli ensikertalainen 

laserkeilauksen  suorittamisessa. Tutkimus täyttää objektiivisuuden vaatimukset. 

 

5.2 Työkalujen soveltuvuus  

Työkalut soveltuivat käytettävyyden puolesta tähän työhön. Maalaserkeilaus suoritettiin 

ulkopuolisen tahon toimesta. Keilauksen suorittaneelta yritykseltä saatiin myöhemmin 

valmis pistepilvi, johon verrattiin muilla metodeilla kerättyjä pilviä.  

 

Zeb Revo- keilain on erittäin helppokäyttöinen laserkeilauslaite erilaisiin mittauksiin. Nopea 

mittaustapahtuma on tämän laitteen merkittävä etu verrattuna esimerkiksi 

maalaserkeilaukseen. Kolmijalkalaite pitää aina sijoitella uuteen paikkaan seuraavaa 

keilaustapahtumaa varten, mikä vie aikaa. Zeb Revossa ei tätä ongelmaa ole, vaan laitteen 

kanssa liikutaan reitti, josta pistepilvi kerätään. Molemmissa laserkeilausmetodeissa 

ennakko suunnittelu on tärkeää, sillä näin saadaan varmemmin keilattua kohteesta kattava 

pistepilvi. 

 

GoPro-kameralla kuvatusta videosta tehtiin pistepilvi. Pistepilvestä ei kuitenkaan tullut 

kovinkaan havainnollinen. GoPro-kameroiden linssi on laajakulmalinssi. Linderin (2016) 

mukaan laajakulmalinssi ja lyhyt kuvausetäisyys aiheuttavat suurempia vääristymiä. Tämän 

vuoksi kyseisessä pistepilvessä oli enemmän kohinaa ja vääristymää kuin laserkeilatuissa 

pistepilvissä. Kuvassa 42 näytetään esimerkki vääristymästä. Osaltaan kuvaukseen 

vaikuttivat myös tilat ja kohde. Kuvaus tapahtui hämärässä sisätilassa, mikä ei ole optimitila 

GoPro kameralla tapahtuvaan kuvaukseen. 
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Kuva 42. Vääristymää kuvassa. Pystypalkki sijaitsee kuvan reunassa. Portaat ovat 

keskemmällä ja niissä vääristymää on huomattavasti vähemmän kuin pystypilarissa. 

 

Dronesta ei ollut henkilökohtaista kokemusta käytettävyydestä, sillä tutkija ei toiminut 

lennättäjänä, mutta kuvien ja tutkimuksen perusteella kopteri sopii valittuun tehtävään eli 

ottamaan ilmasta kuvaa tietystä kohteesta tai alueesta. Kopterin kuvien avulla tuotettu 

pistepilvi on visuaalisesti selkeä, ja maaston muodot sekä itse pääkohteen muodot erottuvat 

pilvestä selkeästi. Pistepilvestä on havaittavissa, että se on otettu tietystä suunnasta; tässä 

tapauksessa kohteen yläpuolelta. Esimerkiksi kuvassa 20 näkyy varjoja ja heijastumia valon 

johdosta. Katot ja muut yläpuoliset rakenteet ovat piirtyneet hyvin havainnolliseksi tähän 

pistepilveen. Suurimman rakennuksen katemateriaalista voidaan havaita katteen profiilin 

muodot. Tämän kaltaiseen pistepilven luontiin drone sopii hyvin ja pilvestä tulee visuaalinen 

kun tarkastellaan riittävän suuria kohteita. Dronen kuvista saa myös luotua esimerkiksi 

ortho-kuvia. 
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Ohjelmistoista Autodeskin Inventor oli tuttu tutkijalle, mutta kaikki muut olivat uusia. 

Ohjelmistojen kaupallisuus aiheutti resurssipulaa, sillä kaikkiin ei ollut lisenssejä 

käytettävissä. Ilmaiset kokeiluversiot toimivat silloin jos lyhyessä ajassa tiedetään todella 

tarkkaan, mitä ohjelmiston avulla ollaan hakemassa ja osataan auttavasti käyttää kyseistä 

ohjelmaa.  

 

Pix4D-mapper valikoitui tähän, koska sitä käytetään Rejlersillä dronella otettujen 

valokuvien jatkojalostukseen. Pix4D oli helppokäyttöinen, koska ohjelmassa on hyvä 

automatiikka kuvien suhteen. Esimerkiksi GoPro-videosta ohjelmistossa pystyi valitsemaan, 

kuinka paljon siitä tehdään yksittäisiä kuvia. Kuvia tuli todella paljon; niitä oli tuhansia. 

Tässä kohtaa, kun ohjelma oli luonut kuvat, ne olisi ollut hyvä käydä läpi ja poistaa turhat 

kuvat. Myös videota olisi voinut editoida etukäteen sopiviksi pätkäksi ennen pix4D-

ohjelmistoon vientiä. 

 

Cloud compare on ilmainen pistepilvien käsittelyyn tehty ohjelmisto. Aluksi ohjelmisto 

näytti todella monimutkaiselta, mutta yrityksen ja erehdyksen kautta sekä ohjeita 

seuraamalla pistepilvien muokkaaminen alkoi sujua.  Cloud comparella pystyi vertailemaan 

pistepilvistä erilaisia asioita, kuten tiheyksiä ja etäisyyksiä, ja pilviä pystyi muokkaamaan 

tarvittavin osin. Pistepilvien osalta ohjelma toimi hyvin. Mesh-mallien luonti ei sitten enää 

ollutkaan niin yksinkertaista. Cloud comparella pystyy muokkaaman meshverkko-laskennan 

eri arvoja, mutta siitä huolimatta tässä tutkimuksessa ei päästy mesh-mallien osalta niin 

hyviin lopputuloksiin kuin oli alun perin toivottu. 

 

5.3 Pistepilvi 

Pistepilvien visuaalinen ilme oli hyvä ja kohteista sai hyvin selvää pelkällä katselulla. 

Ainoastaan GoPro-kameralla tuotettu pistepilvi oli niin suttuinen, ettei siitä ulkopuolinen 

olisi heti ymmärtänyt, mitä pilven on tarkoitus esittää. Maalaserkeilattu pilvi oli omaa 

luokkaansa terävyydessä ja pilven hahmotuksessa. Zeb Revo-keilaimella keilattu pilvi oli 

hieman suttuisempi, mutta edelleen hyvin hahmotettava pistepilvi. Dronen avulla tuotettu 

pistepilvi oli kauempaa katsottuna hyvin hahmotettavissa, mutta lähemmäs zoomattaessa sen 

visuaalinen ilme muuttui epätarkaksi ja vaikeammin hahmotettavaksi. Näihin tuloksiin 

löytyy syy pistepilven tiheydestä ja pistepilven keräämiseen tarkoitetun laitteiston 
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tarkkuudesta. Leica kerää pisteitä huomattavasti enemmän neliömetrille kuin esimerkiksi 

drone.  

 

Pistepilvien tiedostokoko vaihteli jonkin verran eri kohteissa. Tämän projektin pistepilvet 

eivät olleet suurimmasta päästä. Tiedostokoot vaihtelivat  muutamista kymmenistä 

megatavuista satoihin megatavuihin. Näin ollen normaali kannettava tietokone jaksoi niitä 

käsitellä eikä siihen tarvittu suurta 3D-työasemaa. Huomiota kiinnitti tiedostomuodon 

vaikutus pilvitiedoston kokoon. Esimerkkinä tiedosto, jonka koko e57-muodossa oli noin 

136 megatavua, olikin pts muotoisena tiedostona noin 203 megatavua.  

 

5.3.1  Pistepilvien yhdistäminen 

Pistepilvien yhdistäminen onnistui helposti kun asiasta saatiin kokemusta Cloud Compare 

ohjelmistosta useampien toistojen myötä. Zeb Revo-pistepilven yhdistäminen Leica-

maalaserkeilaimen pistepilveen onnistui tarkimmin pisteparien valinta- ja 

yhdistämismenetelmällä. RMS-arvo pieneni ICP-menetelmän arvosta 0.553 valittujen 

pisteparien yhdistämisellä saatuun arvoon 0.194. Useammilla iterointikierroksilla ja  

yhdistämisen laskenta-arvoja muuttamalla oltaisiin todennäköisesti päästy vielä tarkempaan 

lopputulokseen. 

 

GoPro kameran pilven yhdistäminen Leicalla skannattuun pilveen onnistui parhaiten 

pisteparien avulla. ICP-työkalu kyllä ilmoitti yhdistäneensä pilvet hyvin lähelle toisiaan 

(RMS-arvo 0,3) mutta lähempi tarkastelu osoitti, että pilvien väliset etäisyydet olivat 

mittaamalla yli puoli metriä. Pisteparien avulla yhdistäminen toi tässäkin tapauksessa 

parhaan lopputuloksen; RMS-arvo oli 0,187. GoPro-pistepilvi oli niin epäselvä, että 

visuaalinen havainnointi päällekkäisistä pilvistä oli hankalaa. Pilvestä eri kohteita 

tutkimalla, päädyttiin edellä mainittuun lopputulokseen. 

 

Sähköaseman tapauksessa ICP työkalulla saatiin helposti pilvet limittäin. RMS-arvoksi 

saatiin laskettua 0,519. Pisteparien avulla RMS-arvoksi tuli 0,04. Tämän arvon mukaan 

pilvet olivat todella hyvin limittäin. Visuaalisesti tarkasteltuna pilvet näyttivät tosiaan olevan 

miltei yhtä puuta. 
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Näissä kaikissa kolmessa tapauksessa pisteparien valinta ja yhdistäminen toimi pistepilvien 

yhdistämisessä tarkemmin. Tarkkuuden paraneminen johtui siitä, että ICP-työkalu ei 

osannut yhdistää pistepilviä oikein. Pisteparien avulla yhdistäminen voi tarkoilla 

pistepilvillä onnistua todella tarkasti, jos sitä käydään riittävän monta kierrosta läpi.  

 

5.3.2  Pistepilvien tiheys 

Pistepilvien tiheysanalyysissä mitattiin lähimmän pisteen naapureiden lukumääriä tietyllä 

alueella; tässä tapauksessa neliömetrillä. Kuvissa 23-29 esitetään tiheyden muutoksia 

pistepilvien eri osioissa keilauskohteessa 1. Seinän tiheysmittauksissa maalaserkeilaimen 

suurimmat tiheydet esiintyvät lähellä keilainta ja keilauspositiota. Käsilaserkeilatun 

pistepilven tiheys taas muuttuu eri kohdissa seinää. Tämä johtuu siitä, että keilain liikkui 

koko mittauksen ajan ja samoja kohtia keilattiin useampaan kertaan. Koska mittaus 

suoritettiin kävellen, liikenopeus todennäköisesti vaihteli huomattavasti ja saattoi välillä 

jopa pysähtyä kokonaan. Tämän vuoksi havaintojen määrä ei jakaudu seinän alueelle 

tasaisesti, vaan tiheyskeskittymiä esiintyy satunnaisesti. Tiheyskeskittymiä tuli myös 

keilausreitin varrelta, sillä välillä kohteet olivat todella lähellä keilaajaa. Keilausetäisyys siis 

vaihteli. Maksimissaan keilausetäisyys pysyi kuitenkin alle kymmenessä metrissä. 

 

Kuvat 23 ja 24 kertovat, että käsilaserkeilaimella keilattu pistepilvi on noin puolet harvempi 

kuin maalaserkeilaimen pistepilvi. Tämä havainnollistaa selkeästi keilaimen suorituskyvyn 

ja datankeruun vaikutukset. Kuvat 25 -28 näyttävät kokonaisten pistepilvien tiheyksiä sekä 

lähikuvia keskittymistä. Maalaserpistepilvi kuvassa 26 näyttää visuaalisestikin tarkasteltuna 

erittäin selkeältä. Kuvassa näkyy selvästi lautalattiaa, josta pystyy erottamaan lautojen 

väliset raot sekä laudoissa olevat oksan kohdat.  

 

Zeb Revo-keilaimen pistepilvi ei näin tarkkoja yksityiskohtia pysty esittämään, joten 

valmistajan ilmoittama 2-3 senttimetrin tarkkuus pitää tässä suhteessa paikkansa. Zeb revon 

pistepilven tiheys vaihtelee ja tiheys keskittymiä löytyy kuljettimista. Maalaserkeilaimen 

pilvestä ei löydy samalla tavalla keskittymiä, koska keilain oli mittauksen aikana paikoillaan 

omassa positiossaan. Käsilaserkeilaus tapahtui liikkeessä, ja joitakin kohteita keilattiin 

todella läheltä. Näin mittauksiakin saatiin tiheästi.  
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GoPro-pistepilven tihentymiä esitetään kuvassa 29. Tiheyskeskittymät noudattelevat samaa 

kaavaa Zeb Revo-pistepilven kanssa. Tiheyskeskittymät ovat miltei samoissa paikoissa Zeb 

Revo-pilven kanssa, mutta GoPro-pilvessä hieman enemmän hajaantuneena pitkin 

kuvausreittiä. Vaikka tämä analyysi antaa kohtuullisen tiheyden pistepilvelle, se ei silti ole 

kovin havainnollinen, eikä se ole selkeästi mitattavissa. 

 

Kuvissa 30 – 31 esitetään toisen keilauskohteen tuloksia. Drone-pistepilvi on kuvattu 

kohteen yläpuolelta, joten seinät ja muut pystysuorat pinnat eivät ole niin hyvin tulleet 

pistepilveen mukaan. Suurimmat tiheydet drone pistepilvessä esiintyvät maanpinnasta 

ylhäällä olevissa rakenteissa, kuten johtimissa ja katoissa. Rakennusten seinissä tiheys 

laskee, sillä ne ovat pystysuoria pintoja. Vaikka kuvauksen aikana on kameran kulmia 

vaihdeltu niin pystysuorat seinät jäävät silti pienemmälle peitolle kuvauksessa kuin kuvausta 

kohtisuoraan vastaan olevat pinnat. Pistepilvi on sen verran harva, että asemaa ympäröivä 

verkkoaita ei muodostu selvästi pistepilveen. 

 

Zeb Revo-keilaimen pilven suurimmat tihentymät esiintyvät rakennuksen sisällä. 

Rakennuksen sisällä keilausetäisyys lyhenee, jolloin tiheys kasvaa. Ulkona keilausetäisyydet 

pyrittiin pitämään alle 10 metrissä. Huomionarvoinen seikka oli, että yli kuuden metrin 

korkeudessa olevat ohuet kohteet eivät tallentuneet enää keilaimeen. Drone pilvessä näkyvä 

yli 20 metriä pitkä masto ei näy Zeb Revolla keilatussa pilvessä kuin muutaman metrin maan 

pinnasta. Rakennukset ja kaikki maanpinnan tasalla olevat kohteet näkyvät hyvin 

pistepilvessä. Pilveen ei muodostunut rakenteiden yläpuolisia osia kaikkiin kohteisiin, 

esimerkiksi rakennusten katot jäivät vajaiksi. Nämä luonnollisesti jäivät katvealueeseen, 

sillä keilaus tapahtui kävellen maanpinnalla. 

 

5.3.3  Pistepilvien etäisyys mittaukset 

 Kohteen 1 mittaustuloksia tarkasteltaessa huomataan, että Zeb Revon pilvestä otetut mitat 

ovat yleisesti pienempiä kuin Leican pistepilven vastaavat mitat. Y-suunnan mittauksissa oli 

keskiarvoilla eroa noin 70 millimetriä keskihajonnan ollessa noin 23 millimetriä 

tiheämmissä pilvissä. Tämä ei ole kovin lupaava tulos mittausetäisyyden ollessa alle neljä 

metriä. Harvennetussa Zeb Revo-pilvessä mittausten keskiarvojen ero oli noin 40 mm ja 

keskihajonta oli noin 11 millimetriä. Tiheämmässä pistepilvessä mittaustulokset vaihtelivat 
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melko paljon, johtuen pistepilven epämääräisistä pisteistä. Harvennettu pistepilvi antaa 

pienemmät mittaus arvot. Liitteessä I ovat erilliset mittaukset taulukoituna.  

 

Z (korkeus)-suunnassa Zeb Revon mittaustulokset ovat linjassa 1 suunnan mittausten 

kanssa. Keskiarvojen erot mittauksissa referenssi pistepilveen ovat noin 29 mm tiheämmällä 

pilvellä ja noin 26 mm harvennetulla pilvellä. Harvennettu pilvi on edelleen mittausten 

suhteen tarkempi referenssiin verrattuna. Keskihajonta Zeb Revo pilvien mittauksissa sen 

sijaan on melko tasainen. Tiheämpi pilvi  noin 8 mm ja harvennettu pilvi noin 6 mm. Erot 

selittyvät yksittäisten erillisten pisteiden vähenemisellä, jolloin mittauksen taso selkiytyy. 

Harvennettu pilvi antaa pienemmän mittausarvon verrattuna tiheämpään pistepilveen. 

Liitteessä I ovat erilliset mittaukset taulukoituna. 

 

X-suunnan mittaustuloksissa on huomattava ero kahteen edelliseen mittaukseen verrattuna. 

Keskiarvot tiheällä ja harvennetulla pistepilvellä eroavat 2,6 mm ja 2,7 mm referenssiin 

verrattuna. Mittausten keskihajonta on molemmissa pistepilvissä noin 13 mm, joten tästä 

kohdasta pistepilveä saatiin erittäin tasaiset mittausarvot. Mittausmatka on hieman alle 

900mm, joten tarkkuutta voidaan pitää erittäin hyvänä tässä mittauksessa. Liitteessä I ovat 

erilliset mittaukset taulukoituna. 

  

Kohteen 2  mittaustulosten tarkastelussa havaitaan, että Zeb Revo-pistepilvi antaa kahdessa 

kohdassa suuremman arvon kuin verrokkipistepilvi. Tässä osiossa vertailtiin Zeb Revo- 

laserkeilaimen pistepilveä dronen avulla tuotettuun pistepilveen. Kuten edellisessäkin 

mittauksessa, tässäkin mittaukset tehtiin tiheällä ja harvennetulla pistepilvellä. Mittaus 

numero 1 kertoo, että  tiheällä pistepilvellä mittauskeskiarvo poikkesi noin 20 mm drone- 

pilven arvosta ja harvennettu pilvi poikkesi noin 51 mm. Mittausten keskihajonta oli dronella 

noin 24mm, tiheällä Zeb pilvellä noin 9 mm ja harvalla Zeb pilvellä noin 31 mm. 

Harvennettu pistepilvi meni jo niin harvaksi, että yksittäiset mittaukset poikkesivat toisistaan 

huomattavasti enemmän kuin tiheän pilven mittaukset. Zeb revon tiheä pilvi ja drone pilvi 

ovat lähellä toisiaan mittausarvoiltaan. 

 

Toinen mittaus tässä kohteessa  on etäisyydeltään hieman pitempi. Dronen pistepilven 

mittauskeskiarvo on 15299 mm ja keskihajonta tälle on noin 43 mm. Zeb Revon tiheä pilvi 

poikkeaa keskiarvossa noin 19 mm (15280) ja harvennetun pilven keskiarvo poikkeaa noin 
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47 mm (15251). Tiheän Zeb-pilven mittausten keskihajonta on kuitenkin noin 84 mm. 

Mittaustuloksista (Liite I) havaitaan, että joukossa on yksi poikkeava mittaustulos. Tuo 

poikkeama vaikuttaa suuresti keskiarvoon ja keskihajontaan. Tiheän ja harvennetun Zeb- 

pistepilven erot korostuvat tuon mittauspoikkeaman vuoksi; ilman sitä Zeb pilven mittausten 

keskiarvot olisivat 20 mm sisällä. Tässä mittauskohteessa Zeb Revo antoi pienemmät 

mittausarvot referenssiin verrattuna. 

 

Kolmannen mittauksen tuloksista havaitaan, että tiheän Zeb pilvien mitat ovat yleisesti 

suurempia kuin dronella tuotetun pistepilven mitat. Tiheän Zeb-pilven keskiarvo eroaa 

referenssipilvestä noin 42mm ja keskihajonta tässä mittauksessa on noin 8mm. Harvennetun 

Zeb-pistepilven keskiarvo eroaa referenssistä noin 24mm ja keskihajonta on noin 10mm.  

Tiheä pilvi on hankalampi mitattava kuin harvennettu tässä kohdassa. Pistepilvestä on vaikea 

löytää jokaiseen  mittaan ”lähtötasoa”, joten mittauksiin tulee hajontaa. 

 

Yhteenvetona näiden mittaustulosten valossa voidaan todeta, ettei Zeb Revo-keilain 

kuitenkaan sovellu kaikkiin suunnitteluun liittyviin lähtötietomittauksiin. Tarkkuus ei 

yksinkertaisesti riitä ahtaissa paikoissa. Pistepilveä harventamalla mittaustulokset paranivat 

suhteessa referenssi pilvestä saatuihin mittoihin. Inventorin density gradient arvon 

pudottaminen 10:stä arvoon 6  selkeytti mittausta huomattavasti. Zeb Revolla keilattu 

pistepilvi muuttui helpommin mitattavaksi kun mitan alku- ja loppupisteen sai paremmin 

määriteltyä samoille seuduille muiden mittausten kanssa.  Esimerkiksi as-build-mittaukset 

eivät onnistu teollisuuskohteissa tällä laitteella. Zeb Revo keilain soveltuu kuitenkin 

sellaisiin kohteisiin, joissa hahmotetaan ympäristöä ja joissa tehdään esimerkiksi jokin 

muutos laitteistoissa, kuten esimerkiksi vaihdetaan jokin kuljetin. Keilaimen tarkkuus riittää 

hahmottamaan tilantarpeet kun keilaus suoritetaan huolellisesti ja hyvän suunnitelman 

mukaisesti. Keilaimen valtti on helppo ja nopea käyttö. Kohde tulee keilattua nopeasti ja 

kattavasti, kunhan keilaukseen on suunnitelma olemassa. 

 

5.3.4  Yhdistettyjen pistepilvien etäisyys mittaukset 

Taulukko 11 sekä kuvat 35 ja 37  esittävät mittauskohteen 1 numeerista tietoa tuloksista. 

Tuloksista on heti havaittavissa neliöllisen funktion parempi tarkkuus verrattuna 2.5D-

kolmioinnin antamiin arvoihin. Etäisyyskeskiarvo kasvavaa noin 27 mm ja keskihajonta 

kasvaa noin 24 mm 2.5D kolmiointi menetelmällä verrattuna neliöllisen funktion 
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menetelmään. Verrattaessa näitä etäisyysarvoja ICP-algoritmin avulla yhdistetyissä ja 

pisteparin avulla yhdistettyjen pilvien RMS-arvoihin, voidaan sanoa tulosten olevan linjassa 

pisteparien yhdistämisen avulla saatuihin RMS (0,194 m) -tuloksiin. ICP-työkalun avulla 

saatu RMS (0,55 m) heittää jo paljon verrattuna pistepilvien etäisyysmittaus tuloksiin 

nähden. Nämä lukuarvot eivät kuitenkaan kerro Zeb Revo laserkeilaimen sopivuutta tai 

sopimattomuutta tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Ne antavat kyllä viitteitä, että laitteissa 

on eroja. 

 

Mittauskohde 2 tulokset löytyvät taulukosta 12 ja kuvista 36 sekä 38. Tuloksissa jatkuu sama 

trendi kuin mittauskohde 1 tuloksissa. Neliöllisen funktion menetelmä on huomattavasti 

2,5D kolmiointia tarkempi menetelmä. Etäisyyksien keskiarvo on neliöllisen funktion 

menetelmässä noin 248 mm pienempi ja etäisyyksien keskihajonta noin 143 mm pienempi. 

Lukuarvot ovat suuremmat kuin mittauskohteessa 1 mutta skannattu aluekin oli suurempi. 

Joten mahdollisia eroja syntyy suuremmalla todennäköisyydellä, koska käsilaserkeilaimella 

keilataan liikkeestä. Sillä siis päästään lähemmäs kohteita kuin kiinteällä alustalla olevalla 

skannerilla tai dronella. Dronella lennetään yleensä tietyssä korkeudessa ja 

maalaserkeilaimella skannataan aina yhdeltä paikalta kerrallaan. 

 

5.3.5  Pistepilvien keskinäinen vertailu ja vertailu standardeihin (psk 3402) 

PSK3402 määrittelee tietyt standardit laserkeilauksen ja pistepilven avulla muodostetun 3D-

mallin tarkkuudelle teollisuuskohteissa. Taulukossa 1 on esitetty PSK3042 standardin 

vaatimukset laserkeilaukselle uuden-, muutos- sekä korjaussuunnittelun osalta. Tämän 

tutkimuksen pistepilvien osalta standardissa määriteltyihin vaatimuksiin ei päästä kuin 

Leica-maalaserkeilaimen avulla. Sen tarkkuus riittää kyseisiin rajoihin laserkeilauksessa.  

Esimerkiksi kuvassa 26 näkyy hyvin pieniä yksityiskohtia lautalattiasta; näitä kohteita ei ole 

muihin pistepilviin tallentunut. Valmistaja lupaakin keilaimen tarkkuudeksi 3mm 50 metrin 

mittausetäisyydellä. 

 

Zeb Revo ei pysty standardin määrittelemään tarkkuuteen teräsrakenteiden ja putkistojen 

osalta normaalilla keilaustapahtumalla. Määrittelemättömien kohteiden toleranssi tällä 

keilaimella on mahdollista saavuttaa. Tarkkuus paranee jos kohde keilataan läheltä. Tässä 

tapauksessa pistepilvet kasvavat helposti tiedostokooltaan suuriksi ja niiden käsittely on 

ongelmallista. Keilaamalla tämän tutkimuksen Case 1-alue monissa eri osissa, pistepilven 
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tarkkuus voi parantua Zeb Revo keilaimellakin tuotettuna. Tosin edellä mainitussa 

tapauksessa muodostuisi useita pistepilviä kohtuullisen pienestä tilasta, ja työmäärä kasvaisi 

pilvien yhdistämisen ja käsittelyn johdosta. Näillä tuloksilla päästään rajojen sisäpuolelle 

standardin yleisellä tasolla, mutta esimerkiksi putkistoihin liittyvissä teräsrakenteissa on 

standardin osalta jo liian kovat tarkkuusvaatimukset. 

 

5.3.6  Mesh-malli 

Mesh-mallin mittaus ei kaikissa tapauksissa onnistunut samaan tapaan kuin pistepilven 

mittaus. Tämä johtui siitä, etteivät kaikki pinnat tulleet malliin näkyviin siten, että kyseinen 

mittaus olisi ollut mahdollista tehdä järkevästi. Usean kokeilun jälkeen saatiin kuitenkin 

aikaiseksi kohtuullinen malli niin visuaalisesti kuin mittaustenkin kannalta.  

 

Haekyung & Dongkun (2019) artikkelin mukaan mesh-mallista mittaus johtaa 2-3 % 

pienempiin tuloksiin kuin pistepilvestä suoritetut vastaavat mittaukset. Pistepilviä 

muokataan kolmioverkoille sopivaksi, jolloin niiden tiheys pienenee. Mesh-verkko voi 

muuttua reilusti pistepilven pistetiheyden, pintojen monimutkaisuuden ja muodon mukaan. 

Tämä ei kuitekaan välttämättä tarkoita sitä, että mesh-mallista mittaaminen olisi epätarkkaa. 

Tässä tutkimuksessa tultiin päinvastaisiin tuloksiin. Mesh-malleista useimmiten tuli 

suurempi mitta kuin pistepilvestä vastaavalta kohdalta. Syynä tähän oli todennäköisesti 

mesh-mallin epätarkka muodostuminen. Pistepilvessä on todennäköisesti ollut hajapisteitä 

tai muuta epätarkkuutta, jolloin mesh-verkon generointi ei ole ollut optimaalista. Tätä 

ongelmaa voi yrittää poistaa paremmalla pistepilven siivouksella ennen mesh-verkon 

generointia.  

 

Poikkeuksia toki oli, kuten esimerkiksi Case 1:n toinen mittaus. Näissä mittauksissa mesh-

mallin mittaustulokset olivat pienempiä kuin pistepilvestä saadut mittaustulokset. 

Pistepilven mittausten tulokset harvennetulla pilvellä osuivat lähemmäksi mesh mallin 

mittaustuloksia kuin harventamattoman pilven tulokset. Tämä todennäköisesti johtuu 

harvennetun pilven paremmasta mittauksesta. Pisteitä on vähemmän samalla alueella, joten 

mittaus poimi paremmin lähekkäin olevat pisteet pistepilvessä.  

 

Mallien tiedostokoot vaihtelivat tiedostotyypin mukaan. Yksi malli oli tallennettu .obj 

muotoon ja mallin tiedostokoko oli 826 megatavua. Sama malli talletettuna .ply muodossa 



71 

 

oli kooltaan 350 megatavua. Toinen esimerkki oli malli, jonka tiedostokoko oli .obj 

muodossa 766 megatavua. Kun tämä malli talletettiin .stl-muotoon  tuli tiedostokooksi 1,48 

gigatavua. Tämän kokoluokan tiedostot alkavat vaatimaan tietokoneelta paljon tehoja 

mallien avaamiseen ja pyörittämiseen. Tutkimuksessa käytetty kannettava tietokone oli 

tämän tiedoston kanssa ongelmissa. 

 

5.3.7  Suunnittelu- ja digital twin-malli 

Tämän tutkimuksen tulosten valossa suunnittelun kannalta paras metodi on mitata 

pistepilvestä tarvittavia mittoja. Näin voidaan esimerkiksi korjaussuunnittelussa hahmottaa 

tilavarauksia uusille laitteille. Maalaserkeilaus on tarkin tämän tutkimuksen menetelmistä 

suunnittelun lähtötietoja varten, mutta myös melkoisesti työtä ja aikaa vaativa metodi. 

Käsilaserkeilaus tässä tutkimuksessa oli nopea tapa kerätä pistepilviaineistoa kohteesta, 

mutta aineiston tarkkuus on riittämätön tarkempiin kohteisiin. Näitä kohteita ovat 

esimerkiksi standardissa PSK3402 mainitut teräsrakenteet ja liitynnät. Dronella ja 

videokuvasta tehdyt pistepilvet eivät juurikaan teollisuuden suunnittelua palvele muutoin 

kuin suurten objektien havainnoinnissa. Dronen avulla tehdystä pistepilvestä pystyy tässä 

tutkimuksessa haarukoimaan etäisyyksiä senttien tarkkuuksilla, joten suuremman alueen 

tutkimisessa se puoltaa paikkaansa keinovalikoimassa. Videokuvan pistepilvi oli tässä 

tutkimuksessa niin heikkolaatuinen, että videokuvaa olisi parempi käyttää videokuvana 

ympäristön tutkimiseen. Mesh-mallit osoittautuivat tässä tutkimuksessa heikoimmiksi 

käytettävyydeltään. Niiden visuaalinen anti ei ollut riittävä, eikä niiden mittaustarkkuuskaan 

ollut pistepilveä parempi. Työtä mallien tekeminen vaati, joten ajankäytön kannalta 

kannattaa miettiä miten paljon pistepilveä ehtii tukimaan mallien tekoon käytetyssä ajassa.  

 

Digital twin-mallin kannalta tämä tutkimus näyttää sen, että valokuvapohjainen 

lähestymistapa asiaan on todennäköisesti nopeampi metodi. Valokuvista tehty 

datanesitysalusta on yksityiskohdiltaan tarkka ja selkeästi hahmotettavissa. Pistepilvien 

tiedostokoko nousee helposti suureksi, jolloin niiden käyttö alkaa vaatia laitteilta enemmän. 

Aikaa kuluu paljon pilvien muokkaukseen ja yhdistelyyn. Valokuvaaminen on 

huomattavasti maalaserkeilausta nopeampi tapahtuma. Pistepilvien tarkkuus on asia, jota ei 

voi datan esityksessä sivuttaa. Jollei pilvessä näy selkeästi sitä objektia, mitä digital twin-

konseptissa aiotaan käsitellä, datan esittäminen pistepilven ja mesh-mallin päällä on 

hyödytöntä. Tämän tutkimuksen mesh-malleista ei ole tämänkaltaisen esityksen pohjaksi, 
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sillä niiden mesh-verkko ei ole tarpeeksi tarkka. Kuvassa 41 ovat mesh-mallit 

sähköasemasta. Rakennuksen ovet eivät näy ollenkaan alemman kuvan mallissa, joten 

kohteita jää visualisoimatta. Tämän vuoksi nämä mesh-mallit eivät sovellu visuaaliseen 

esitykseen. Cad-ohjelmilla mallinnettuja 3D-malleja voidaan keventää paremman 

käsiteltävyyden aikaansaamiseksi. Tätä kautta pistepilviä voi hyödyntää mallinnuksen 

pohjana jostakin tietystä kohteesta, mikä sitten liitetään digital-twin malliin tai esitykseen 

kevyenä versiona. 

 

5.4 Hyödyt ja mahdollisuudet 

Tutkimusta voi yrittää hyödyntää as-build-mallien luomisessa ja harkittaessa mallin 

hankintametodia. Tämän tutkimuksen perusteella maalaserkeilaus on oikea vaihtoehto as-

built-mallin luomiseen, sillä maalaserkeilaus on riittävän tarkka metodi kyseiseen 

tarkasteluun. Muiden pilvien ja mallien mittatarkkuudet eivät riitä tähän tarkasteluun. 

Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa digitalisten mittausten ja mallinnusten alueella, joten 

tulevaisuudessa todennäköisesti on muitakin mahdollisuuksia kuin maalaserkeilaus as-built-

mallin hankkimiseen. 

 

5.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksessa validiteetti toteutettiin ensimmäisessä tapauksessa vertaamalla Zeb Revo-

käsilaserkeilaimen pistepilveä ja GoPro-kameralla kuvatusta videosta tehtyä  pistepilveä 

maalaserkeilattuun pistepilveen. Reliabiliteetti toteutettiin käyttämällä samaa ohjelmaa 

(Autodesk Inventor) kaikissa mittauksissa. Herkkyys tutkittiin vertaamalla täysitiheyksisen 

pistepilven mittaustuloksia harvennetun pistepilven tuloksiin Zeb Revo-keilaimella keilatun 

pistepilven sekä GoPro-kameran videosta tehdyn pistepilven osalta. Tuloksissa havaittiin 

pistepilven harventamisen vaikuttavan vain vähän mittaustulosten keskiarvoon. Näiden 

tulosten valossa tutkimus todentaa Zeb Revo-keilaimen käyttökelpoisuuden 

etäisyysmittauksissa. Huomionarvoinen seikka on kuitenkin mittauspaikkojen ja 

mittaustulosten määrän mahdollinen vaikutus lopputuloksiin. Pistepilviä olisi hyvä ollut 

skannata useammista kohteista ja joka kerta verrata maalaserkeilaimen tuloksiin. Mittauksia 

olisi myös hyvä saada laajemmalta alueelta, jolloin voitaisiin paremmin havaita ja todentaa 

pistepilvien käyttökelpoisuus eri tarkoituksiin. 
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5.6 Tulosten hyödynnettävyys, yleistettävyys ja uutuusarvo 

Tutkimustulosten perusteella voidaan vetää suuntaviivoja sille, sopiiko Zeb Revo- 

käsilaserkeilain, kuvauskopteri tai GoPro-kamera ja niiden avulla tuotettu pistepilvi ja pilven 

jatkojalosteet digital twin-mallin pohjaksi. Tulokset antavat suuntaviivoja siihen, mitä 

laitteita tai tekniikkaa kannatta käyttää teollisuudessa suunnittelunlähtötiedon hankintaan. 

Tutkimustulokset antavat tietoa kyseisestä laitteesta ja auttavat muodostamaan käsityksen 

näiden laitteiden tarpeellisuudesta. Näin voidaan samalla arvioida, tarvitaanko omia 

keilauslaitteita vai onko kannattavaa antaa ulkopuolisen toimijan hoitaa laserkeilausta 

vaativien kohteiden mittaus; etenkin jos pistepilveä jalostetaan eteenpäin mesh-malliksi ja 

siitä vielä pinta- ja solidi-malliksi. Tutkimustuloksilla on uutuusarvoa tämän tutkimuksen 

tekijälle, tutkimuksen aiheen antaneelle yritykselle sekä kyseisissä projekteissa mukana 

olleille tahoille. Tutkimus toi uutta tietoa 3D-mittauksista, sen tarkkuuksista ja pistepilvien 

tiheyden muutoksista mittaustarkkuuteen tässä projektissa. 

 

5.7  Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin eri tavoilla hankittujen pistepilvien keräämiseen, 

käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Jatkotutkimuksissa voi perehtyä fotogrammetrisiin 

menetelmiin syvemmin esimerkiksi 360-kameroiden osalta. Tutkimuksessa olisi tarpeen 

arvioida, kuinka niiden kuvat sopivat teollisuuskohteen pistepilven aihioksi, ja kuinka 

nopeasti kyseisellä kameralla saadaan aikaiseksi riittävän tarkkaa dataa 3D-mallin 

rakentamiseen siten, että sitä voidaan käyttää suunnittelun lähtötietona tai digital twin-mallin 

pohjana.  
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6 POHDINTA 

 

 

Tämän työn pääongelmana oli, saadaanko tutkimuksessa käytetyillä metodeilla aikaiseksi 

riittävän tarkka pistepilvi ja mesh-malli suunnittelun lähtötiedoksi sekä digital twin-mallin 

alustaksi. Toisena tavoitteena oli tutkia, riittääkö Zeb Revo-laserkeilaimen tuottaman 

pistepilven tarkkuus laitossuunnittelun lähtötietojen aineistoksi. Tämän aineiston perusteella 

voidaan todeta, että Zeb Revo soveltuu joihinkin suunnittelutehtävien lähtötietoaineiston 

keräämiseen. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi linjaston ja laitteiden siirto tai uusinta. Zeb 

Revon tuottaman pistepilven tarkkuus riittää tilavarauksiin ja laitesijoittelun pohjaksi, mutta 

se ei riitä esimerkiksi teräsrakenteiden kiinnitysten tai putkistojen riittävän tarkkaan 

paikantamiseen PSK3042-standardin antamien arvojen mukaan. Tätä tukevat tämän 

tutkimuksen kohdasta 4.5 etäisyys mittaukset saadut vastaukset. Keilaimen 

helppokäyttöisyys puoltaa sen käyttöä kolmiulotteisiin mittauksiin teollisuudessa, vaikka 

tarkkuus ei aina riitäkään pikkutarkkaan mittaamiseen. Maalaserkeilain täyttää edellä 

mainitut tarpeet kirkkaasti, mutta maalaserkeilaus tarvitsee enemmän aikaa ja on 

todennäköisesti kalliimpi toteuttaa. 

 

Tutkimuksessa saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys 

oli, riittääkö käsilaserskannerin tai fotogrammetrisesti luodun pistepilven ja mesh-mallin 

tarkkuus suunnittelun lähtötiedoksi? PSK 4032-standardi antaa yksiselitteiset arvot 

tehdassuunnittelun tarpeisiin laserkeilauksen osalta. Näihin arvoihin peilaten ja tutkimuksen 

tulosten mukaan edellä mainitut laitteet eivät sovellu suunnittelun tarpeisiin teollisuudessa. 

Zeb Revo-keilain kuitenkin on käyttökelpoinen esimerkiksi tilavarauksia ajatellen, sillä sen 

20-30 millimetrin mittaustarkkuus riittää hahmottamaan esimerkiksi laitteen tai linjaston 

tilantarpeen. Näin ollen se on hyvä väline tukemaan vanhoista piirustuksista tai muista 

dokumenteista löytyviä tietoja. 

 

Toinen tutkimuskysymys oli riittävätkö tutkimuskysymyksen 1 menetelmät digital twin 

mallin pohjaksi? Digital twin-mallissa on tärkeää havainnollisuus ja tarkkuus silloin, jos se 

toimii esimerkiksi koulutuksen apuvälineenä. Tämän tutkimuksen pistepilven 

hankintamenetelmistä vain maalaserkeilaus on riittävän tarkka pienemmän tiedon tai 

kohteen yksilöintiin pistepilven muodossa. Mesh-malli syntyy pistepilven tarkkuuden 
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mukaan, joten harvasta pilvestä ei tule yksityiskohdiltaan tarkkaa mesh-mallia. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen laitteet eivät sovi digital twin-mallin tuottamiseen 

pienemmästä teollisuuskohteesta, sillä ne ovat liian epätarkkoja mittaaman alle 20 

millimetrin kokoisia objekteja.  

 

Työmäärältään ja kestoltaan mesh-mallien tekeminen ja siitä vielä eteenpäin pinta- ja solidi 

malliksi jalostaminen on liian kallista ja aikaa vievää työtä Digital Twin-mallin 

tuottamiseen. Suuri tehdas pistepilvenä tai 3D-ohjelmalla mallinnettuna on niin raskas ettei 

sitä kannata jalostaa tähän Digital Twin tarkoitukseen. Jos tälläisen suuren mallin avulla 

yritettäisiin simuloida prosessia, mallista tulisi todella raskas ja kallis. Rejlersin kehittämä 

kuvakonsepti on kevyempi ja valokuvaus nopeampi tapa kerätä ympäristö tiedonlähteeksi. 

Valokuvassa on tarkkuus kohdallaan pienissäkin objekteissa. Etenkin koulutus ja muuhun 

tiedotuskäyttöön tulevan dataesityksen tulisi olla erittäin tarkkaa. 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, mitä olemassa olevia työkaluja voidaan käyttää? 

Pistepilven hankinnassa voidaan käyttää laserkeilausta tai fotogrammetriaa. Molemmilla 

tavoilla ja oikeilla välineillä oikeassa kohteessa saadaan kohteesta kattava ja mittatarkka 

pistepilvi. Tässä tutkimuksessa mukana olleita laitteita voidaan tietyissä tapauksissa 

hyödyntää suunnittelussa, esimerkiksi vanhojen dokumenttien oikeellisuuden 

varmistamisessa. Ohjelmistoissa Cloud Compare toimii hyvin tämän kaltaisissa töissä, sillä 

sille kelpaavat useat eri tiedostomuodot. Yleisesti pistepilvi kannattaa pyrkiä tuottamaan 

muotoon, mitä käytettävissä olevat ohjelmat voivat hyödyntää. Pix4D on helppokäyttöinen 

ohjelma kokemattomallekin, joten sillä on helppo saada tuloksia aikaan. Mesh-malleihin 

voisi kokeilla jotakin kaupallista sovellusta esimerkiksi Pointfusea, RealityCapturea tai 

muuta vastaava ohjelmistoa. 

 

Neljäs kysymys oli, kuinka kohde tulee laserkeilata tai kuvata fotogrammetrisesti? Pistepilvi 

muodostuu laserkeilauksessa vain niille osille, joihin lasersäde pääsee osumaan. Samoin 

pistepilvi syntyy valokuvista, jos niissä on tarpeeksi yhteisiä tunnistettavia pisteitä. Siksi on 

tärkeää keilata ja kuvata kohde huolellisesti eri puolilta ja eri kulmista kohteen koko 

huomioiden. Tärkeää on myös luoda suunnitelma keilaukselle sekä kuvaukselle, sillä tällä 

tavoin toimimalla syntyy todennäköisesti kattavin pistepilvi kohteesta. 
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Viidentenä kysymyksenä kysyttiin, mikä oli aineistojen tarkkuus verrattuna standardiin? 

Tutkimuksessa käytettiin vertailukohtana standardia PSK3402. Sen antamat rajat 

laserkeilaukselle näkyvät taulukossa 1. Niihin rajoihin pääsi tutkimuksessa käytetyistä 

laitteista vain Leica maalaserkeilain. Zeb Revo-käsikeilain pystyy sopivalta etäisyydeltä 

saavuttamaan määrittelemättömien kohteiden toleranssin, joka on ±25mm. Muiden 

menetelmien osalta todetaan, että drone soveltuu standardissa mainittuun aluemallien 

hankintaan. Siinäkin tapauksessa  drone soveltuu  mallin hankintaan vain 

määrittelemättömien kohteiden osalta, jolloin sallittu virhe on standardin mukaan ±100 mm. 

 

Tutkimus sujui hyvin. Kokeellinen osio onnistui, vaikka tutkijalla ei ollut aiempaa 

laserkeilauskokemusta. Laserkeilaus olisi voinut sujua vieläkin paremmin paremmalla 

suunnittelulla ja etukäteen perehtymällä. Pistepilven analysointi sujui huomattavasti 

paremmin kokemuksen tuoman tiedon ja varmuuden avulla. Aluksi analysointi oli 

kokemuksen ja erehdyksen kautta maaliin tyyppistä toimintaa mutta pikkuhiljaa 

ymmärryksen kasvaessa tuloksiakin saatiin aikaiseksi. Tämä työ opetti tutkijalle paljon 

pistepilvienhyödynnettävyydestä. 
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LIITE I 

 

Case 1. Etäisyysmittaukset osa 1 

 

Case 1. Etäisyysmittaukset osa 2 

 

Case 1. Mesh-mallien mittaustuloksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3

Leica Zeb (10) Zeb (6) Leica Zeb (10) Zeb (6) Leica Zeb (10) Zeb (6)

3948,6 3867,9 3910,1 1965,8 2005,9 1987,5 896,3 879,8 896,3

3944,1 3882,3 3895,1 1968,1 1993,6 1997,1 879,6 908,1 896,1

3947,3 3874,2 3888,6 1982 2004,3 2007,5 898,5 872,2 872

3952,8 3892,8 3907,5 1984 2006,9 1999,6 901,6 881,3 879,8

3945,5 3906,2 3894,3 1989,9 2007,3 2004,9 906,6 894,9 909,5

3942,3 3902,3 3901,2 1953,7 2000,7 1999,4 902,1 908,6 903,9

3944,3 3824,1 3894,8 1972 1990,2 1999,9 880,7 895,7 901,5

3941,1 3879,4 3890,7 1958 2018,6 2002,4 894,4 897,4 893,7

3940,8 3853,7 3916,2 1982 1997,7 1996,7 891,8 907,2 915,2

3949,3 3871,4 3924,4 1972 1996,7 1991,7 901,4 880,5 911,2

3945,6 3875,4 3902,3 1972,8 2002,2 1998,7 895,3 892,6 897,9



 

Case 2. Etäisyysmittaukset 

 

Case 2. Mesh-mittaukset 

 

 

 

 


