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Tässä työssä tutkitaan 3D-skannaamista älypuhelinten kameralla ja kuinka manuaalinen 

prosessi on ja miten sitä voitaisiin automatisoida. Työ keskittyy erityisesti 3D-

skannausohjelmistojen vertailutesteihin älypuhelimilla ja tehdään 3D-tulostustestiä. Lisäksi 

työssä käytettiin pääosin fotogrammetriaa esineiden skannaamisessa. Työssä todettiin, että 

esineiden 3D-skannaaminen älypuhelimen kameralla on mahdollista tietyillä 3D-

skannausohjelmistoilla ja 3D-tulostaa skannattu esine. Prosessi oli melko manuaalista ja 

aikaa vievää. Tätä pystyttäisiin automatisoimaan erilaisilla työkaluilla. 
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This thesis explores 3D scanning with smartphones camera and how manual the process is 

and how it could be automated. This thesis focuses especially on comparative tests of the 3D 

scanning applications on smartphones. In addition, in this thesis photogrammetry is mainly 

used in scanning the objects. This thesis concluded that it is possible to 3D scan objects on 

specific applications by using the smartphones camera and to 3D print a scanned object. 

However, the process was manual and time consuming. This would have able to automate 

with various tools. 
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1 JOHDANTO 
 

3D-skannausta ja 3D-tulostusta on tehty jo lähes 40 vuotta, ja niiden eri teknologiat ja 

työkalut kehittyvät vauhdikkaasti. Ennen vanhaan skannaaminen oli tehtävissä hyvin 

kalliilla, erityisesti tätä tarkoitusta varten luoduilla tuotteilla, joita löytyi vain harvoista ja 

valituista suuryrityksistä ja tutkimuskeskuksista ja tulostettiin 3D-tulostuslaitteella. 

Nykyään on tavallista omistaa älypuhelin, jossa on tehokkaat komponentit ja kamerat, joiden 

avulla voidaan skannata esineitä tarjolla olevien 3D-skannausohjelmistoilla. 

 

3D-skannaaminen älypuhelimen kameralla perustuu kuvien ottamiseen esineestä eri 

kulmista 3D-skannausohjelmistolla, jossa kerätään dataa esineen muodosta, syvyydestä ja 

väristä [1]. 3D-tulostaminen on teoriassa suoraviivainen prosessi, jossa tulostettu esine 

syntyy lisäämällä materiaalia kerroksittain [2], mutta käytännössä tulostuksen laatu on 

monimutkainen kombinaatio mm. pohjalla olevan skannauksen ja/tai 3D mallin laadun [12], 

mallin tulostusvalmisteluun käytetyn ohjelmiston ja lopulta valitun tulostimen laadun ja 

teknologian [11], sekä materiaalin/materiaalien kombinaatioiden [9–10] vaikutuksista. 3D-

skannausta käytetään arkeologiseen tutkimukseen, ilmailualalla, mekaniikassa, 

rakennussuunnittelussa, lääketieteellisiin tarkoituksiin, pelialalla ja robotiikassa [4]. 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Kandidaattityön tavoitteena on selvittää, mikä on 3D-skannausohjelmistojen nykytila 

älypuhelimessa ja kuinka prosessi toimii käytännössä koko elinkaaren aikana eli esineen 

skannauksesta tulostettuun osaan. Näiden pohjalta arvioidaan, kuinka manuaalista prosessi 

on ja miten voitaisiin automatisoida koko prosessia. Lisäksi tutkitaan, miten eri hintaluokissa 

olevien älypuhelinten laitteistot ja kamerat vaikuttavat skannauksen laatuun. Tässä työssä 

hyödynnetään kirjallisuuskatsausta ja näiden pohjalta lähdetään testaamaan koko prosessia.  

 

Työhön vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mikä on 3D-skannausohjelmistojen nykytila älypuhelimien avulla? 

2. Miten manuaaliselle kuluttajahintainen prosessi 3D skannauksesta 

tulosteeseen vaikuttaa? 

2.1 Millä keinoilla voidaan automatisoida prosessia ja vähentää käyttäjän 

työkuormaa? 
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Työn rajaamiseksi keskitytään erityisesti 3D-skannamiseen älypuhelimien kameralla ja näin 

ollen muita 3D-skannereita ei oteta mukaan. Esineiden skannaamisessa käytetään seuraavia 

teknologioita, jotka ovat Lidar (Light Detection and Ranging), fotogrammetria (Structure 

From Motion, SFM). Näitä teknologioita käytetään teknisessä osuudessa. 

1.2 Työn rakenne 

 

Johdannon jälkeen toisessa luvussa käydään aikaisempia tutkimuksia liittyen 3D-

skanaamiseen. Kolmannessa luvussa käydään yleisesti 3D-skannereiden ja -tulostimien 

historiasta, tarkoituksesta, käytöstä, teknologiasta, eduista ja haasteista. 

 

Neljännessä luvussa kirjallisuuskatsauksen jälkeen tehdään kvalitatiivinen tutkimus 

teknisessä osuudessa, jossa tutkitaan erilaisia 3D-skannausohjelmistoja eri älypuhelimilla. 

Lisäksi luvussa keskitytään siihen, miten eri älypuhelimet eri hintaluokissa suoriutuvat 3D-

skannauksessa ja onnistuuko 3D-tulostus älypuhelimilla otetuilla skannaustiedostoilla. 

Sovellukset hankitaan Google Play ja App Store sovelluskaupoista. Pienen testin jälkeen 

valitaan oman kokemuksen perusteella optimaalisin 3D-skannausohjelmisto sekä Android- 

että iOS-käyttöjärjestelmälle. Sovellus olisi mielellään saman kehittäjän tekemä, jolloin 

pystytään testaamaan laitteita tasapuolisesti.  

 

Esivalmistelujen jälkeen lähdetään tekemään pieni testiympäristö, jossa on pyörivä tarjotin, 

Qlone-matto (Kuva 1), omantekoinen älypuhelinpidike. Qlone -maton avulla pystytään 

skannaamaan esineitä älypuhelimella. Omantekoisen älypuhelinpidikkeen avulla pystytään 

skannaamaan esinettä samalla etäisyydellä, mikä vähentää skannausvirheitä.  
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Kuva 1. Qlone-matto [8] 

 

Vertailutestien jälkeen lähdetään testaamaan 3D-tulostamista skannatusta esineestä ja 

tutkitaan, kuinka prosessi toimii. Teknisen osuuden jälkeen viidennessä luvussa kerrotaan 

tulokset auki ja mitä ongelmia kohdattiin prosessissa. Kuudennessa luvussa pohditaan sitä, 

kuinka manuaalista prosessi oli ja miten sitä voitaisiin automatisoida samalla vähentäen 

käyttäjäkuormaa. Lopuksi kerrotaan tulevaisuusnäkymiä prosessista.  
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2 AIKAISEMPI TUTKIMUS 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käytiin aikaisempia tutkimuksia liittyen 3D-skannaukseen 

älypuhelimilla. Google Scholar ja ScientDirect hakukoneita hyödynnettiin tiedonkeruussa. 

Lisäksi kirjallisuuden etsimisessä käytettiin seuraavia avainsanoja, jotka ovat ”3D-scan”, 

”smartphone” ja ”photogrammetry”. 

2.1 Fotogrammetrian käyttö 3D-skannauksessa. 

 

Fotogrammetriaa on käytetty vuosikymmeniä maamittausammattilaisten keskuudessa. 

Vuosien varrella fotogrammetrian käyttö on kasvanut amatöörien keskuudessa kätevyyden 

ja alhaisen kulujen ansioista. Lisäksi fotogrammetrian prosessia voidaan suorittaa joko 

digitaalisen kameran tai älypuhelimen kameran avulla, minkä takia ei-ammatilliset käyttäjät 

suosivat kyseistä teknologiaa. Fotogrammetrian teknologian kehittämisen ansioista se on 

paljon halvempi kuin 3D-skannerit. [7]  

 

Fotogrammetria Krausen mukaan on prosessi, joka mahdollistaa käyttäjän 

uudelleenrakentaa objektin paikkaa, kokoa, tarkkuutta tai suuntaa käyttämällä digitaalisia 

valokuvia. Tuloksena on datapisteitä koordinaatistossa, piirustuksia tai 3D-malleja sisältäen 

tekstuurit. Se riippuu käyttäjän valinnasta ja lopullisesta tavoitteesta määrittääkseen 

mahdollisimman kelvollisen tuloksen projektissa. Fotogrammetria voi analysoida ja 

rakentaa uudelleen objektia ilman fyysistä kontaktia. [5-6] Kuvassa 2 on kuvattu SFM-

fotogrammetria (Strucutre from motion), jossa otetaan esineestä kuvia eri kulmista. 

 

 

Kuva 2. Yksi fotogrammetrian menetelmä, SFM. [13] 
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2.2 3D-skannaaminen älypuhelimen avulla 

 

Nick Lievendag on tehnyt Qlone 3D-sknnausohjelmistosta testin vuonna 2018. Hänen 

mukaansa Qlone käyttää perinteisen fotogrammetrian sijaan AR-teknologian eli lisätty 

todellisuuden ja algoritmien yhdistelmää, joka muuntaa 2D-kuvat 3D-malliksi lähes 

reaaliajassa. Testissä ilmeni kuitenkin haasteita liittyen Qlone-mattoon, sillä tulostettavan 

maton mitat olivat 15x15cm ja suurin rajoittava tekijä on esineen korkeus. Tämä johtuu 

virtuaalisesta kupolista Qlone-sovelluksessa ja esineen korkeuden ylittäessä virtuaalista 

kupolia skannaaminen ei onnistu täydellisesti. [21] 

 

Perinteisen fotogrammetrian ja Qlone:n uudelaisen menetelmän lisäksi Apple on kehittänyt 

uudenlaisen LiDAR-sensorin iPhone 12 -puhelinmalleille. LiDAR-sensori toimii siten, että 

sensori lähettää laservalopulsseja ympäröivään ympäristöön ja pulssit heijastuvat 

ympäröivästä esineestä takaisin anturille. [22] Kirjalliskatsauksessa löydettiin kyseisen 

menetelmän skannaustestiä, jonka Max Funker on tehnyt vuonna 2021. Skannaustestissä 

testattiin viittä eri 3D-skannausohjelmistoa, jossa LiDAR ominaisuus on käytössä. Funkerin 

mukaan LiDAR soveltuu parhaiten seinämaalauksien, katujen, huoneiden ja isojen esineiden 

skannaamiseen [23]. Vertailutestien mukaan LiDAR on parempi skannausprosessissa, sillä 

LiDAR skannaa nopeammin kuin fotogrammetria. LiDAR:n kääntöpuolena pidetään 

tarkkuutta, sillä kyseinen menetelmä ei pysty skannaamaan pieniä esineitä niin tarkasti kuin 

fotogrammetria. [23] Tämän takia 3D-tulostusta varten suositellaan fotogrammetriaa 3D-

skannausprosessissa.  

 

Näiden perinteisen 3D-skannausohjelmistojen lisäksi KIRI Innovations on kehittänyt 

maailman ensimmäisen älypuhelimella toimivan 3D-laserskannerin ”Phiz 3D Laser Scanner 

for Smartphone”, joka on erittäin kuluttajahintainen verrattuna muihin kalliisiin 3D-

laserskannereihin. Muut 3D-laserskannerit käyttävät kolmiomittaus laserilla -teknologiaa, 

joka ei päde tässä tapauksessa Phiz 3D-skanneriin koska eri älypuhelimilla on erilaiset 

kameroiden parametrit ja koot. Tämä takia KIRI Innovations on kehittänyt ainutlaatuisen 

algoritmin, joka ei tarvitse tietää kameran, laserin ja kohteen kiinteitä etäisyyksiä. Kyseisen 

algoritmin ansiosta Phiz 3D-skanneri pystyy käyttää älypuhelinta omana 

kamerajärjestelmänä. Lisäksi kyseinen 3D-skanneri käyttää konenäköalgoritmia 

optimoidakseen 3D-skannausta. [24] 
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3 3D-SKANNERIT JA 3D-PRINTTERIT 

 

Tässä osiossa käydään kirjallisuuskatsauksen avulla yleisesti 3D-skannereista ja 3D-

tulostimista. 

3.1 3D-skannerit 

 

Tässä osiossa käydään yleisesti 3D-skannereiden historiasta, tarkoituksesta, käytöstä, 

teknologiasta, eduista ja haitoista.  

 

3.1.1 Historia 

 

Ensimmäiset 3D-skannerit kehitettiin 1960-luvulla, jossa käytettiin valonlähteitä, kameroita 

ja projektoreita. Kohteen skannaaminen oli tuohon aikaa hidasta ja tekniikka on rajoittunutta. 

Vuonna 1985 jälkeen skannerien osat korvattiin valkoisella valolla, laserilla ja 

varjostuksella, jotka nopeuttivat skannausprosessia. [2] 

 

Siihen aikaa 3D-mallinnusyritykset yhdistyivät ja asettivat tavoitteet 3D-skannerille 

seuraavasti; tarkka, nopea, erittäin kolmiulotteinen, kyky skannaamaan väripinnat, ja 

järkevästi hinnoiteltu. Tavoitteiden saavuttelu oli siihen aikaa haastavaa, sillä 3D-skannerit 

olivat erittäin kalliita ja hitaita. Vuonna 1996 kehitettiin maailman ensimmäinen ”Reality 

Capture System” -järjestelmä, joka nopeutti skannaamista ja samalla väripinnat pystyttiin 

skannaamaan. [2]  

 

3.1.2 Tarkoitus ja käyttö  

 

3D-skannereiden tarkoituksena on luoda pistepilvi geometrisista näytteistä esineen pinnalla, 

joita kohtia voidaan käyttää esineen rekonstruktiossa eli jälleenrakentamisessa. [2] 3D-

skannereita käytetään laajasti eri aloilla ja akateemisissa tutkimuksissa. Niitä käytetään 

seuraavilla alueilla mm. teollisuudessa, arkkitehtuurissa, kaupunkimallinnuksessa, 

kaivostoiminnassa, käänteisessä suunnittelussa, arkeologiassa, hammaslääketieteessä ja 

pelialoilla. [2] 
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3.1.3 Teknologiat 

 

3D-skannauksen teknologiat voidaan jakaa viiteen ryhmää; kolmiomittaus laserilla, 

sktruktroitu eli heijastettu valo (structured light), fotogrammetria, fyysisen kosketukseen 

perustuva skannaaminen (contact-based) ja laserpulssiin perustuva skannaaminen (LASER 

pulse-based). Yleisimmät laserskannerit käyttävät kolmiomittaus prosessia, joka kaappaa 

tarkasti 3D-mallin miljoonina pisteinä. Laserskannerin toiminta perustuu heijastamalla 

laserlinjaa tai useampia linjoja kohteeseen ja sensorit kaappaavat kohteen heijastuksen. 

Sensorit sijaitsevat tunnetulla etäisyydellä laserin lähteestä ja tarkan kohdan määrittäminen 

saadaan laskemalla laserin heijastuskulmasta. [16] 

 

Historiallisesti tunnettu ”valkoinen valo”-3D-skannerit, jotka käyttävät sinistä tai valkoista 

LED-heijastettua valoa. Skannerit heijastavat palkeista, muodoista tai muista muodoista 

sisältävän valokuvion esineeseen. Laserskannerin tavoin sensorien etäisyys valolähteeseen 

tiedetään. [16] Laserpulssiin perustuvat 3D-skannerit, tunnetaan myös lentoaikaskannereina, 

toimivat yksikertaisesti, sillä valonnopeus tiedetään tarkasti. Tämän lisäksi kesto on 

tiedossa, jossa laser osuu kohteeseen ja heijastuu takaisin anturille. Jos kesto on tiedossa, 

niin myös sensorin ja objektin välinen etäisyys on myös tiedossa. Nämä järjestelmät 

käyttävät piirejä, jotka ovat tarkkoja pikosekunteihin mitatakseen ajan, joka kuluu 

miljoonien lasersäteiden palaamiseen anturiin ja etäisyyden laskemiseen. [16] Fyysiseen 

kosketukseen perustuvat 3D-skannerit sisältävät anturin fyysisen kosketuksen skannattavan 

kohteen pinnalle. Skannauksen aikana esine pidetään tiukasti paikoillaan ja liikutetaan 

kosketusanturia kohteen päällä kerätäkseen tietoja kohteesta. [16]  
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3.1.4 Edut ja haasteet 

Taulukossa esitetään 3D-skannerien hyödyt ja haitat 

 

Taulukko 1 3D-skannerien hyödyt ja haitat 

3D-skannerit 

(teknologia) 

Hyödyt [16. 19] Haasteet [16, 19] 

Kolmiomittaus 

laserilla 

• Kovien pintojen 

skannaaminen 

• Muuttuvat valo-olosuhteet ja 

ympäristön valo eivät vaikuta 

herkästi skannauksen laatuun 

• Siirrettävä 

• Yksinkertainen, 

helppokäyttöinen ja halpa 

• Ei sovellu läpinäkyviin tai 

kiiltäviin esineiden 

skannaamiseen 

Heijastettu valo • Erittäin nopea skannaus 

(Nopeimmillaan 2 sekuntia 

per skannaus)  

• Suuri skannausalue – 

korkeintaan 122 cm2 alueille 

• Korkea resoluutio – jopa 16 

miljoonaa pistettä ja pisteen 

koko 16 mikronia 

• Erittäin tarkka – jopa 10 

mikronia  

• Monipuolinen – Yhdellä 

järjestelmällä pienien ja 

suurien osien skannaaminen 

eri linsseillä 

• Silmäturvallinen  

• Löytyy eri hintaluokissa 

riippuen skannerin 

resoluutiosta ja tarkkuudesta 

• Erittäin herkkä 

valaistusolosuhteille eli 

skannaaminen ei toimi niin 

hyvin ulkona. 
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Fotogrammetria • Tarkka ja nopea  

 

• Kuvien datojen vienti 

erittäin hidasta 

• Herkkyys – Pienillä 

resoluutiolla skannauksen 

laatu kärsii 

Fyysiseen 

kosketukseen 

perustava  

• Läpinäkyvien ja heijastavien 

pintojen 

skannausmahdollisuus 

• Hidas skannaus  

Laserpulssiin 

perustava  

• Nopea – parhaimmillaan 

miljoona pistettä sekunnissa 

• Laajojen alueiden (>93m2) 

skannausmahdollisuus 

• Riittävä tarkka kohteen koon 

perusteella 

• Turvallinen kaikille esineille 

ilman kosketusta.  

• Siirrettävä 

• Hidas menetelmä 

verrattuna muihin 3D-

skannausteknologioihin.  

 

3.2 3D-TULOSTIMET/3D-TULOSTUS 

 

Tässä osiossa käsitellään yleisesti 3D-printterien tarkoituksesta, käytöstä, teknologiasta, 

eduista ja haitoista.  

 

3.2.1 Tarkoitus ja käyttö 

 

3D-tulostus, tunnetaan myös englanninkielisestä termistä additive manufacturing (AM), 

perustuu 3D-objektien rakentamiseen lisäämällä materiaalia kerroksittain ja yleisimmät 

materiaalit 3D-tulostuksessa ovat muovi, metalli, betoni yms. [15] 
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3.2.2 Teknologiat 

 

3D-tulostuksen yleisimmät teknologiat voidaan jakaa kuuteen ryhmää: sulatetun 

kerrostumismallinnus (Fused Deposition Modeling, FDM), suoramustakirjoitus (Direct ink 

writing/robocasting, DIW), selektiivinen lasersintraus (Selective laser sintering, SLS), 

mustesuihkutulostus (Inkjet printing), stereolitografia ja elektronisuihkun tulostus. Sulatetun 

kerrostumismallinnus perustuu sulattamalla filamentteja kestomuovipolymeereistä 

kuumalla suuttimella, jota seuraa luonnollinen jäähdytys ja kiinteytyminen rakenteiden 

rakentamiseksi. Selektiivinen lasersintraus ja elektronisuihkun tulostus käyttävät 

suuritehoisia lähteitä kohdejauhekerroksen säteilyttämiseen. Selektiivinen lasersintraus 

käyttää suurtehoisia lasereita tietyllä aallonpituudella säteilyttääkseen kohdejauhekerroksia, 

kuten metalleja, polymeerejä ja sementtiä. Elektronisuihkun tulostus taas käyttää 

elektronisuihkua rakentaakseen metalliosia. [20] 

 

Suoramustekirjoitus on samalainen kuin sulatetun kerrostumismallinnus siten, että 

viskoelastinen neste virtaa suuttimen läpi ulkoisen painelähteen alla. Muste saostuu 

valikoivasti kostuttamalla pintaa painovoimanvaikutuksesta. Muste jähmettyy joko 

käymällä äkillisesti rasituksen vähenemisen, faasinvaihdon, liuottimen haihtumisen, 

polymeroitumisen tai näiden vaikutusten yhdistelmän kautta. Viskoelastisia hydrogeelejä on 

käytetty esimerkiksi lääkekapseleille ja kosketusantureille. [20] 

 

3.2.3 Edut ja haasteet 

 

3D-tulostuksen etuja ovat joustava suunnittelu, nopea prototyyppien luominen, 

kustannustehokkuus, jätteiden minimointi, vahvojen ja kevyiden osat. 3D-tulostamista 

varten voidaan suunnitella monimutkaisempia malleja verrattuna muihin perinteisiin 

suunnittelumenetelmiin. Lisäksi 3D-tulostuksessa ei ole perinteisiä suunnittelurajoituksia, 

jotka esiintyvät muissa perinteisissä menetelmissä. Nopean 3D-tulostuksen ansiosta 

prototyyppien suunnittelu on muita perinteisiä menetelmiä nopeampi. Tämä voi taas 

aiheuttaa työpaikkojen vähenemiseen tuotantosektorilla, sillä valmistuksen vaiheita 

vähennetään, ja tämän takia valmistusprosessin loppuunsaattamiseksi on palkattava 

vähemmän ihmisiä. [18] 

 



 

 

 

14 

3D-tulostukseen liittyy etujen lisäksi haasteita, jotka ovat rajoittuneet materiaalit, rajoittunut 

tulostuskoko ja jälkikäsittely. Kaikkia tulostusmateriaalia, kuten metallit ja muovit ei voida 

käyttää 3D-tulostuksessa, koska 3D-tulostimessa ei pystytä säätämään riittävän korkealle 

näitä materiaalien sulattamista varten [17]. Lisäksi 3D-tulostusta rajoittaa myös 

tulostuskoko, sillä 3D-tulostimien kammiot ovat tällä hetkellä pienet ja suurempien osien 

tulostus tapahtuu eri osissa [18]. 3D-tulostuksen jälkeen 3D-osille tehdään jälkikäsittely 

vaaditun viimeistelyn saavuttamiseksi, joka taas hidastaa valmistusprosessia. [17]  

 

3.3 3D-PRINTTERIEN TALOUDELLINEN ARVO 

 

Kuvasta 3 nähdään, että 3D-tulostinten taloudellisen arvot ovat kasvaneet vuodesta 2013 

lähtien vuosi vuodelta. Vuonna 2013 3D-tulostinten taloudellinen arvo oli 4,4 miljardia ja 

arvo on kasvanut 4,4 miljardista 17,5 miljardiin euroon. Arvioitu taloudellinen arvo vuodelle 

2021 on noin 21 miljardia. Kuvaajan perusteella taloudellinen arvo on kasvanut noin 20 % 

vuosittain, mikä kertoo 3D-tulostimien suosiosta. Taloudellisen arvon kasvu voi johtua 3D-

koneiden myyntien vähenemisestä ja kaiken sivuasioiden, kuten huoltojen, varaosien, 

tulostusmateriaalien, 3D-skannaustuotteiden ja 3D-mallien myynnin lisääntymistä. 

 

 

Kuva 3 3D-tulostimien markkinat vuodelta 2013-2021. [14] 
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4 3D-SKANNAUS ÄLYPUHELIMELLA JA 3D-TULOSTUS 

Tässä luvussa kerrotaan yleisesti teknisen osuuden vaiheet ja päävaiheet ovat 3D-skannaus 

ja 3D-tulostus. 

4.1 3D-SKANNAUS 

 

Tässä luvussa keskitytään tekniseen osuuteen, jossa kokeillaan eri skannausohjelmistoja 

älypuhelimilla. Testin otetaan neljä eri älypuhelinta eri hintaluokista, jotka ovat Huawei P 

Smart, Sony Xperia 10 II, Huawei P30 Pro ja iPhone 12 Pro Max. 

 

4.1.1 Ohjelmistot 

 

Selailtuaan 3D-tulostusta tukevat 3D-skannausohjelmistoja Google Play sovelluskaupasta 

löydettiin noin kuusi, jotka ovat esitelty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). Kokeilun  

ensimmäinen skannausohjelmisto Google Play -sovellusalustaan tuli 16.4.2015, joka on 

SCANN3D. Kyseistä skannausohjelmistoa on päivitetty viimeksi vuonna 2017, joten 

kyseistä sovellusta otetaan kokeiluun ja verrataan muihin ohjelmistoihin. Vertailussa 

pystytään huomaamaan, kuinka paljon ohjelmistot ovat kehittyneet viimeisen neljän vuoden 

aikana. 

Taulukko 2 3D-skannausohjelmistot 

Skannausohjelmisto Mobiilikäyttöjärjestelmä Hinta Teknologia 

3D Live Scanner Android Ilmainen (Pro, 

11.99€) 

Fotogrammetria 

Qlone 3D Scanner Android & iOS Ilmainen (Pro, 9.99€) Fotogrammetria 

SCANN3D Android Ilmainen (Pro, 

6.49€/kk) 

Fotogrammetria 

3D Scanner Pro Android 5.49€ Fotogrammetria 

Handy Scan-3D 

scanner APP 

Android Ilmainen, (erillinen 

skanneri)  

Laser 

3D Scanner App iOS Ilmainen Fotogrammetria 

PolyCam iOS Ilmainen, Pro 

(7,99€/kk) 

LiDAR 

Fotogrammetria 
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4.1.2 Prosessit 

 

3D-skannausprosessiin kuuluu kolme vaihetta, jotka ovat testiympäristön asettaminen, 3D-

skannausohjelmiston määrittäminen, 3D-skannaus. Testejä varten asetetaan testiympäristö, 

joka sijaitsee olohuoneessa. Siihen kuuluu pöytä, pyörivä tarjotin, Qlone-matto ja jalusta 

älypuhelimelle kuten kuvasta 3 nähdään. Seuraava vaihe on 3D-skannaussovelluksen 

määrittäminen, joka tapahtuu lataamalla Google Play/App Store sovelluskaupasta ja 

määrityksen jälkeen voidaan aloittaa 3D-skannaamisen. 

 

 

Kuva 3 Testiympäristö. Kamerajalusta, pyörivä tarjotin ja Qlone matto 
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Skannaaminen voi perustua joko fotogrammetriaan, Lidariin tai uudelaiseen teknologiaan, 

jonka EyeCue on kehittänyt. Qlone-sovelluksen lisäksi on Qlone-matto, johon virtuaalinen 

kupoli tulee näkyviin älypuhelimen näytölle (Kuva 3) ja skannaamisessa käytetään AR-

teknologian ja algoritmien yhdistelmää.  

 

 

Kuva 4 Kuvakaappaus, virtuaalinen kupoli Qlone sovelluksessa. 

  

4.1.3 Toteutus 

 

3D-skannaustestit tehtiin kolmella eri 3D-skannausohjelmistolla, jotka olivat tässä 

tapauksessa Qlone 3D Scanner, PolyCam LiDAR & 3D Scanner ja 3D Scanner App. 

 

4.2 3D-TULOSTUS 

Tässä osiossa käydään 3D-tulostuksen teknisen vaiheet, jossa kerrotaan mitä ohjelmistoa, 

3D-tulostinta käytetään. Lisäksi kerrotaan prosessivaiheet ja miten sitä toteutetaan.  

 

4.2.1 Ohjelmisto ja 3D-tulostin 

 

3D-tulostuksessa käytetään Ultimaker 3 3D-tulostinta ja 3D-mallin määrittämiseen 

käytetään Ultimaker Cura versio 4.7.2 viipalointiohjelmistoa, joka perustuu avoimen 

lähdekoodiin. Viipalointiohjelmistossa voidaan säätää mm. kerroksen paksuutta, 

täyttötiheyttä ja täyttömuotoa.  
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4.2.2 Prosessit 

 

3D-tulostusprosessiin kuuluu kolme vaihetta; skannaustiedoston siirto 3D-

tulostusohjelmistoon, skannatun kohteen määrittäminen 3D-tulostusohjelmistossa ja 3D-

tulostus.  

 

4.2.3 Toteutus 

 

Skannaustestien jälkeen stl-päätteiset tiedostot siirrettiin älypuhelimesta tietokoneen kautta 

muistitikulle. Helsingin keskuskirjasto Oodissa on tarjolla 3D-tulostuspalveluita ja 

resurssien vuoksi valittiin kyseinen paikka 3D-tulostustarkoituksiin. Ennen 3D-tulostusta 

tehtiin esivalmistelu, johon kuului skannaustiedoston siirtäminen Ultimaker Cura 3D-

viipalointisovelluksessa (Kuva 5). Ohjelmassa määritettiin ”infill pattern” eli täyttökuvio, 

joka on esineen sisällä olevan materiaalin rakenne ja muoto. Lisäksi säädettiin kappaleen 

kokoa, Kuvasta 5 nähdään ensimmäisen testin tutin säädetyt asetukset Ultimaker Cura 3D-

viipalointisovelluksessa, jossa säädettiin täyttöastetta 20 prosenttiin ja täyttömuodoksi 

kolmio. Määrityksen jälkeen tallennettiin .gcode-muotoon, tiedostoon, jota 3D-tulostin voi 

lukea suoraan ja käyttää. Lopuksi 3D-malli tulostetiin 3D-tulostimella. 

 

Kuva 5 Ultimaker Cura 3D-tulostusohjelmisto. Testi 1:n määritykset 

 

Ensimmäisen 3D-tulostustestin jälkeen huomattiin 3D-osan olevan heikko pienen 

täyttöasteen takia ja seuraavaan testiin tehtiin muutoksia täyttöasteelle ja 
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täyttömuodolle. Viipalointisovelluksessa nostettiin täyttöasteeksi 20 prosentista 70 

prosenttiin ja täyttömuodoksi kolmikulmainen (Kuva 6).  

 

 

Kuva 6 Ultimaker Cura 3D-tulostusohjelmisto. Testi 2:n määritykset. 
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5 TULOKSET 

 

Skannaustesteissä huomattiin, että osa 3D-skannausohjelmistoista ei toiminut kunnolla 

esimerkiksi SCANN3D sovellus. Testissä skannauksen jälkeen SCANN3D ei suostunut 

prosessoimaan skannausta, koska se ilmoitti skannauksen epäonnistuneen huolimatta siitä, 

että testi tehtiin sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Luultavasti syy on vanhentunut sovellus, 

jota on päivitetty viimeksi vuonna 2017 ja tämä vuoksi SCANN3D sovellusta ei otettu 

testiryhmään. Seuraavaksi kerrotaan kolmen skannausohjelmistojen tulokset auki.  

5.1 Qlone 3D Scanner 

 

Skannaustestissä mitattiin laitteiden suorituskykyä, joka oli tässä tapauksessa aika ja 

yksikkönä sekunti. Kun skannaus on tehty, niin mitattiin aikaa 3D-mallin luomisprosessista. 

Alla olevasta taulukosta nähdään eri testilaitteiden suorituskyvyt.  

 

Taulukko 3, Älypuhelimien suorituskyky 3D-mallin luomisprosessissa 

Qlone 3D Scanner  

Älypuhelin Aika, s 

Huawei P smart 23.9 

Sony Xperia II 10 12.9 

Huawei P30 Pro 4.5 

Iphone 12 Pro Max 2.9 

 

Taulukosta 3 nähdään, että mitä paremmat älypuhelimen laitteistot ovat, sitä nopeampi 

skannauksen prosessi on. Apple 12 Pro Max suoriutui kaikista parhaiten tässä testissä.  
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Kuva 7 Skannaustulokset Qlone 3D-skannausohjelmistosta 

 

Suorituskykytestin lisäksi tarkastellaan skannauksen laatua kuvasta 7. Siinä nähdään, että 

iPhone 12 Pro Max:lla skannattu esine on kaikista kuvista laadukkain. Tämä johtuu iPhone 

12 Pro Max:n komponenteista, jotka ovat paljon uudempia ja kehittyneempiä kuin muut 

testilaitteet. 

5.2 POLYCAM – LiDAR & 3D Scanner 

 

PolyCam 3D-skannausohjelmiston testissä käytettiin LiDAR:a ja fotogrammetriaa. 
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Kuvasta 8 nähdään skannattu kasvi käyttämällä LiDAR:lla, joka on onnistunut suhteellisen 

hyvin. Seuraavassa testissä yritettiin skannata pienikokoisen esineen LiDAR:lla, joka ei 

tässä tapauksessa onnistunut (Kuva 9). Kuvasta 10 nähdään skannattu tutinosa, joka on 

skannattu käyttämällä fotogrammetriaa ja testi onnistui suhteellisen hyvin.  

  

Kuva 8 Kasvin skannaaminen 

LiDAR:lla  
Kuva 9 Puhelinkuoren skannaaminen 

LiDAR:lla 
 Kuva 10 Tuttiosan skannaaminen 

fotogrammetrialla 
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5.3 3D Scanner App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D Scanner App -ohjelmistolla skannaaminen ei onnistunut johtuen joko virheellisestä 

skannamisesta tai ohjelmistossa on jotain vikaa. 

 

5.4 TULOSTUS 

 

Ensimmäinen tulostustesti epäonnistui 3D-tulostimen teknisen ongelmien takia kuten 

nähdään kuvasta 13. Tarkistuksessa kävi ilmi, että 3D-tulostimen suutin oli tukossa ja tämä 

vuoksi toinen testi tehtiin toisella samalaisella 3D-tulostimella. 

 

Kuva 11 Tuttiosan skannaaminen Kuva 12 Puhelinkuoren skannaaminen 
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Kuva 13 Ensimmäinen testi, epäonnistunut 3D-osa 

Kuvasta 14 nähdään toisen tulostustestin onnistuneen, vaikka ne eivät ole täysin identtisiä 

toisensa kanssa.  

 

 
Kuva 14 3D-osa ja mallikappale 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

Tuloksista päätellen voidaan sanoa, että 3D-skannaaminen älypuhelimen kameralla onnistuu 

käyttämällä fotogrammetriaa. Fotogrammetria soveltuu parhaiten pienien esineiden 

skannaamiseen ja LiDAR soveltuu parhaiten isompien esineiden tai tilan, kuten huoneen 

skannaamiseen. Tässä työssä tehtiin ainoastaan yhdelle skannausohjelmistolle 

suorituskykytestit, joten muiden skannausohjelmistojen suorituskyvyistä ei pystytä 

kertomaan. Lisäksi suurin osa skannaustesteistä tehtiin tuttiosan kanssa, minkä takia testit 

olivat suppeita. Tekemällä enemmän testejä pystyttäisiin kertomaan laajemmin 3D-

skannausohjelmistojen nykytilasta.  

 

3D-tulostustestien perusteella on mahdollista skannata esineitä käyttämällä älypuhelimen 

kameraa ja 3D-skannausohjelmiston kautta tulostamaan suhteellisen samalaisen 3D-osan 

kuin 3D-mallissa. Muokkaamalla 3D-mallia pystytään parantamaan mallin dataa, jotka  

vastaavat todellista esinettä päästäkseen parempaan lopputulokseen.  

 

3D-skannaamisen prosessi oli melko manuaalista, sillä suurin osa ajasta meni kohteen 

skannaamiseen ja skannausohjelmiston tuottama 3D-mallin prosessi oli melko nopeaa. 

Prosessin automatisoinniksi voitaisiin tehdä jonkinlainen moottoroitu kehä älypuhelimelle, 

joka kiertää kohteen ympäri. Lisäksi voitaisiin kehittää Qlone-skannausohjelmistolle 

moottoroitu pyörivä alusta esineelle ja robottipidike älypuhelimelle. Skannauksen aikana 

robottipidike liikkuu pystyakselilla ja samanaikaisesti alusta pyörii, jolloin skannaaminen 

olisi vakaata ja suhteellisen automatisoitua. Tämä ei olisi välttämättä kustannustehokas 

ratkaisu robottipidikkeen korkean valmistuskustannuksien takia. 3D-skannaamisen ja 3D-

tulostuksen välille voitaisiin kehittää jonkinlainen ohjelmisto Arduinolla, jolloin ohjelmisto 

vie valmiin 3D-mallin .stl -muotoisessa tiedostossa viipalointiohjelmaan ja mallin 

määrityksen kautta lähettää .gcode -tiedoston 3D-tulostimelle verkon välityksellä. 

 

Uskon, että 3D-skannauksen ja 3D-tulostuksen laatu tulee paranemaan tulevaisuudessa 

teknologioiden kehittymisen ja innovatiivisien sensoreiden ansioista. Kuitenkin 

skannausohjelmistojen tuottamat 3D-mallit eivät ole laadukkaita ja älypuhelimien 

komponentit suoritusteholtaan eivät ole samaa tasoa kuin 3D-skannerit. Tämä vuoksi 

älypuhelimet eivät tule korvamaan varsinaisia 3D-skannereita pitkään aikaa.



 

 

 

 

LÄHDELUETTELO 

 

[1] “What is 3D Scanning?,” Laser Design. [Viitattu 01.08.2021] 

 Saatavissa: https://www.laserdesign.com/what-is-3d-scanning  

 

[2] M. Edl, M. Mizerák, and J. Trojan, “3D LASER SCANNERS: HISTORY AND 

APPLICATIONS,” AS, vol. 4, no. 4, pp. 1–5, Dec. 2018, doi: 

10.22306/asim.v4i4.54. 

 

[3] J. Horvath, Mastering 3D Printing, 2014, Apress, 1. painos. Viitattu [01.08.2021].  

 ISBN: 978-1-4842-0025-4 

 

[4]  Farahani, A., Braun, A., Jutt, D., Huffman, T., Reder, N., Liu, Z., Yagi, Y., 

Pantanowitz, L., “Three-dimensional Imaging and Scanning: Current and Future 

Applications for Pathology”, 2017, Journal of Pathology Informatics, 8. vuosikerta. 

Viitattu [8.8.2021] 

 

[5] M. Matys, M. Krajcovic, ja G. Gabajova; viitattu Kraus, 2007, ”Creating 3D 

models of transportation vehicles using photogrammetry”, Transportation Research 

Procedia, vsk. 55, ss. 584–591, 2021, doi: 10.1016/j.trpro.2021.07.025. 

 

[6] K. Kraus, Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de 

Gruyter, 2011. 2. Painos. Viitattu [10.8.2021] ISBN: 978-3-11-089287-1 

 

[7] J. Ortiz-Sanz, M. Gil-Docampo, T. Rego-Sanmartín, M. Arza-García, ja G. Tucci, 

”A PBeL for training non-experts in mobile-based photogrammetry and accurate 3-

D recording of small-size/non-complex objects”, Measurement, vsk. 178, s. 

109338, kesä 2021, doi: 10.1016/j.measurement.2021.109338. 

 

[8]  Kuva 1. Qlone-matto. Saatavissa: https://28201f68-fc5e-48bf-ae38-

d8fec5beca48.filesusr.com/ugd/0dc13a_00f1c793e9274ea4897766276c116ca1.pdf 

 Viitattu [13.08.2021] 

 

[9] Piili, H., Widmaier, T., Happonen, A., Juhanko, J., Salminen, A., Kuosmanen, P., 

Nyrhilä, O. (2013), Digital design process and additive manufacturing of a 

configurable product, Advanced Science Letters, Vol. 19, No. 3, pp. 926-931, 

[Viitattu 16.8.2021], doi: 10.1166/asl.2013.4827 

 

[10] Piili, H., Happonen, A., Väistö, T., Venkataramanana, V., Partanen, J., Salminen, 

A. (2015), Cost Estimation of Laser Additive Manufacturing of Stainless Steel, 

Physics Procedia, Vol. 78, pp. 388-396, [Viitattu 16.8.2021],doi: 

10.1016/j.phpro.2015.11.053 

 

[11] Hirvimäki, M., Manninen, M., Lehti, A., Happonen, A., Salminen, A., Nyrhilä, O. 

(2013), Evaluation of Different Monitoring Methods of Laser Additive 

Manufacturing of Stainless Steel, Advanced Materials Research, Vol. 651, pp. 812-

819, [Viitattu 16.8.2021], doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.651.812 

https://www.laserdesign.com/what-is-3d-scanning
https://doi.org/10.22306/asim.v4i4.54
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.025
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109338
https://28201f68-fc5e-48bf-ae38-d8fec5beca48.filesusr.com/ugd/0dc13a_00f1c793e9274ea4897766276c116ca1.pdf
https://28201f68-fc5e-48bf-ae38-d8fec5beca48.filesusr.com/ugd/0dc13a_00f1c793e9274ea4897766276c116ca1.pdf


 

 

 

 

 

[12] Widmaier, T., Juhanko, J., Piili, H., Kuosmanen, P., Salminen, A., Happonen, A., 

Kontio, J., Nyrhilä, O. (2013), Digital design and manufacturing process 

comparison for new custom made product family - A case study of a bathroom 

faucet, Estonian Journal of Engineering, Vol. 19, No. 1, ISSN 1736-6038, p. 76-89 

[Viitattu 16.8.2021], doi: 10.3176/eng.2013.1.07 

 

[13] Kuva 2. SFM 

https://openmvg.readthedocs.io/en/latest/_images/structureFromMotion.png 

 

[14]  “Global 3D printing market size 2013-2021,” Statista. 

https://www.statista.com/statistics/796237/worldwide-forecast-growth-3d-printing-

market/. Viitattu [15.8.2021] 

 

[15] ”AM Basics | Additive Manufacturing (AM)”. 

https://additivemanufacturing.com/basics/ [Viitattu 19.8.2021] 

 

[16] K. Kamani, ”(5) Types of 3D Scanning Technologies and 3D Scanners | LinkedIn”. 

https://www.linkedin.com/pulse/types-3d-scanning-technologies-scanners-karan-

kamani/ [viitattu 20.8.2021]. 

 

[17] ”What are the Advantages and Disadvantages of 3D Printing?” https://www.twi-

global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-3d-printing/pros-and-cons.aspx 

[viitattu 20.8.2021]. 

 

[18] D. Miller, ”Advantages and Disadvantages of 3D Printing”, io3dprint.com, maalis 

14, 2020. https://io3dprint.com/advantages-disadvantages-of-3d-printing/ [Viitattu 

19.8.2021]. 

 

[19] A. D. Lewis, ”What is 3D Scanning? – Definition, Advantages and Uses”, 

3DSourced, helmi 05, 2021. https://www.3dsourced.com/guides/what-is-3d-

scanning-guide/ [Viitattu 24.8.2021] 

 

[20] I. Karakurt ja L. Lin, ”3D printing technologies: techniques, materials, and post-

processing”, Current Opinion in Chemical Engineering, vsk. 28, ss. 134–143, kesä 

2020, [Viitattu 24.8.2021] doi: 10.1016/j.coche.2020.04.001. 

 

[21] N. Lievendag, ”Qlone Smartphone 3D Scanning App Review”, 3D Scan Expert, 

touko 09, 2018. https://3dscanexpert.com/qlone-smartphone-3d-scanning-app-ios-

android-review/ [Viitattu 31.8.2021]. 

 

[22] ”What is Lidar? Learn How Lidar Works”, Velodyne Lidar. 

https://velodynelidar.com/what-is-lidar/ [Viitattu 31.8.2021] 

 

 

[23] ”Apple unveils new iPad Pro with LiDAR Scanner and trackpad support in 

iPadOS”, Apple Newsroom. https://www.apple.com/fi/newsroom/2020/03/apple-

https://openmvg.readthedocs.io/en/latest/_images/structureFromMotion.png
https://www.statista.com/statistics/796237/worldwide-forecast-growth-3d-printing-market/
https://www.statista.com/statistics/796237/worldwide-forecast-growth-3d-printing-market/
https://additivemanufacturing.com/basics/
https://www.linkedin.com/pulse/types-3d-scanning-technologies-scanners-karan-kamani/
https://www.linkedin.com/pulse/types-3d-scanning-technologies-scanners-karan-kamani/
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-3d-printing/pros-and-cons.aspx
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-3d-printing/pros-and-cons.aspx
https://io3dprint.com/advantages-disadvantages-of-3d-printing/
https://www.3dsourced.com/guides/what-is-3d-scanning-guide/
https://www.3dsourced.com/guides/what-is-3d-scanning-guide/
https://doi.org/10.1016/j.coche.2020.04.001
https://3dscanexpert.com/qlone-smartphone-3d-scanning-app-ios-android-review/
https://3dscanexpert.com/qlone-smartphone-3d-scanning-app-ios-android-review/
https://www.apple.com/fi/newsroom/2020/03/apple-unveils-new-ipad-pro-with-lidar-scanner-and-trackpad-support-in-ipados/


 

 

 

 

unveils-new-ipad-pro-with-lidar-scanner-and-trackpad-support-in-ipados/ [Viitattu 

31.8.2021]. 

 

[23] M. Funkner, ”LiDAR 3D Apps - Laser Scanning with a Mobile Phone”, 3DWithUs, 

helmi 11, 2021. https://3dwithus.com/lidar-3d-apps-laser-scanning-with-

smartphone-iphone [Viitattu 31.8.2021]. 

 

[24] ”Phiz 3D Scanner”, KIRI Innovation. https://www.kiri-innov.com/products/phiz-

3d-scanner [Viitattu 31.8.2021]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apple.com/fi/newsroom/2020/03/apple-unveils-new-ipad-pro-with-lidar-scanner-and-trackpad-support-in-ipados/

