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3D-mallit?

3D-malli on kappaleen digitaalinen, 3-ulotteinen esitys

3D-malli voidaan tuottaa mallinnusohjelmassa (Blender, AutoCAD 
yms.) tai 3D-skannauksen avulla

Esimerkki: 
– Petäjäveden 3D-malli Blenderissä

3D-mallista voidaan tuottaa erilaisia visuaalisia esityksiä 
– still-kuvat

– animaatio

– panoraama

– reaaliaikaiset sovellukset (vrt. 3D-pelit)



Kaksi käyttötarkoitusta 
kulttuurihistoriallisella kentällä

Olemassa olevat kohteet
– ”3D-valokuvausta”  tekninen suoritus→

– Käyttöesimerkkejä: kaupunkisuunnittelu, tallennus ja dokumentointi (esim. 
linnanrauniot).

Tuhoutuneet, muuttuneet tai toteutumattomat kohteet
– Virtuaalinen rekonstruktio  tutkimuksellinen suoritus→

• Käyttöesimerkkejä: museonäyttelyt, historiaprojektit, kulttuurikohteiden 
markkinointi



3D-skannaus

Tietokoneohjattu lasersäde mittaa pyyhkii kappaleen pintaa ja 
muodostaa 3D-mallin
– Nykyjärjestelmät myös kuvaavat pinnan samalla  on itse asiassa 3-→

ulotteista valokuvausta (kuva muodostuu miljoonista pikkukuvista)

Tuottaa mittatarkan mallin 
–  kohde voidaan mitata jälkeenpäin

Rakennusten skannaus kallista
– Hinnan laskiessa voi korvata kohteen tavanomaisen valokuvauksen



3D-skannausesimerkki

Tudor Place
– Valokuva + pistepilvikuva

Scottish Ten
– http://www.scottishten.org/

– Video

http://www.scottishten.org/


  



  



Virtuaalinen rekonstruktio?

Periaatteessa mikä tahansa rekonstruktioesitys kohteesta on 
virtuaalinen, koska varsinaista kohdetta ei muuteta

Yleensä virtuaalisella rekonstruktiolla kuitenkin tarkoitetaan 
tietokoneavusteista, 3D-mallien käyttöön perustuvaa 
rekonstruktiota.



Virtuaalinen rekonstruktio

Yksi mahdollinen määritelmä:

Tietokoneperusteinen, hyvin dokumentoitu, asiantuntijoiden 
päättelyyn perustuva 3-ulotteinen esitys jostain 

historiallisesta kohteesta

Laajasti käytössä arkeologiassa 90-luvulta alkaen

Nyt myös historian, taidehistorian ja arkkitehtien käytössä
– lähinnä arkkitehtuurirekonstruktioita



Virtuaalisen rekonstruktion laatu

Alkuperäinen materiaali
– Kuinka paljon tiedämme?

Argumentaatio
– Kuinka tähän tulokseen päädyttiin?

Kun nämä ovat tiedossa, on mahdollista arvioida työn laatua.

Ei mahdollisuutta arviointiin -> ei (tieteellistä) arvoa!



Tiedon lähteet virtuaalisessa 
rekonstruktiossa

löydökset
– valokuvat, piirustukset, kirkonkirjat, kaivaukset (arkeologiassa)

päätelmät
– materiaalista tehdyt päätelmät

analogiat
– vertailu samankaltaisiin kohteisiin

oletukset
– “siinä täytyi olla jotain”

http://wwwisg.cs.uni-
magdeburg.de/graphik/pub/files/Masuch_1999_VRM.pdf



valheet, emävalheet ja virtuaaliset 
rekonstruktiot

Siirtyminen epätarkasta kuvauksesta tarkempaan kasvattaa 
vaadittavien päätösten määrää.

Koska pohjamateriaalin määrä ei kasva, esitystarkkuuden 
kasvaessa arvausten määrä kasvaa

Paradoksi:

Mitä realistisempi -> sitä enemmän epävarmuuksia



3D vs. perinteiset menetelmät

3D-mallit helppoja ja nopeita muokata 
– enemmänkin ehdotuksia kuin julkilausumia

mitään kuvakulmaa ei voi jättää huomioimatta
– pakottaa päätöksentekoon

osia helppo erottaa/liittää
– vaihtoehtoiset toteutukset

samasta mallista voidaan tehdä erilaisia esityksiä 
– viivapiirustukset, realistiset kuvat, animaatiot, reaaliaikaiset sovellukset

vapaa tarkastelukulma
– perinteisillä menetelmillä rajoituksensa

voidaan saavuttaa äärimmäisen “realistinen” esitys



huonoja puolia

voidaan saavuttaa äärimmäisen “realistinen” esitys
– myös ilman mitään perusteluja

vaatii jonkin verran teknistä osaamista (tai rahaa)

väärä motivaatio? 
– tehdään vain koska on mahdollista tehdä

pitkäaikaissäilytys vaatii erikoista huomiota
– tiedostoformaatit, sovellukset



Petäjäveden vanha kirkko

rakennettu 1763-64  (Jaakko Klemetinpoika Leppänen)

suurimmat muutokset 1800-luvulla
– ikkunoiden suurennus ja muodon muuttaminen suorakaiteeksi

– alttarikaide purettiin

– saarnatuoli vastakkaiselle seinälle

– sakaristo parven alta itäpäätyyn

rekonstruktio:
– Heikki Hanka

– Ari Häyrinen



  





nykytila - rekonstruktio



värien käyttäminen muutosten 
havainnollistamiseen



kattorakenne



kattorakenne



Oulaisten kirkko

rakennettu 1754  Matti Honka

2 muodonmuutosta
– 1882 uusgoottilainen

– 1930 nykyasu

yhä käytössä

rekonstruktio
– Marja-Liisa Rajaniemi

– Ari Häyrinen



vaihe 1: Alkuperäinen asu

tutkimusmateriaali
– ainoat jäljellä olevat osat ovat saarnatuoli, 

seinämaalaukset ja vanha kaappi

– muuten vain kirjallisia viittauksia. 



Muita tiedon lähteitä

analogiat
– muut Matti Hongan kirkot

– muut saman aikakauden kirkot

epäsuora tieto: mitä muutoksissa tehtiin?
– jos kerrotaan että X on purettu, on X silloin ollut olemassa



Kuinka tähän päädyttiin?



Mistä aloittaa?

epäsuora informaatio: mitä muutoksissa tehtiin?
– muutokset sangen hyvin dokumentoituja

Aloitetaan nykytilanteesta ja tehdään muutokset käänteisesti!



Ensimmäinen vaihe

Holvi?
– Toisessa peruskorjauksessa 1930 poistettiin uusgoottilainen tyyli ja ideana 

oli palauttaa alkuperäinen interiööri.

– Holvin muoto voitiin siis ottaa nykyisestä kirkosta



Ensimmäinen vaihe

ikkunat?
– pyöreä yläosa 

– koko?

Analogia Merijärven kirkosta (samalta aikakaudelta, alkuperäinen 
ikkuna säilynyt)



Ensimmäinen vaihe

värit?
– ainoastaan saarnatuoli, seinämaalaukset ja yksi kaappi jäljellä 

alkuperäisestä interiööristä.

– penkit maalaamattomia mutta penkkikorttelien ovat olivat maalattuja 

– holvi ja seinät olivat valkoisia



  

Ensimmäinen vaihe



Ensimmäinen vaihe

saarnatuoli?
– alkuperäinen saarnatuoli myytiin Vihantiin

– alkuperäisasussa



Maalattu verhojäljitelmä

saarnatuolin takana ollut maalattu verhojäljitelmä

pieni osa paljastettu värikartoituksessa



Maalattu verhojäljitelmä

rekonstruktio maalattiin käsin kuvankäsittelyohjelmalla



Ensimmäinen vaihe

alttaritaulu
– ainoastaan paikka tiedettiin.

– itse maalaus yhä olemassa.



Ensimmäinen vaihe

– vanha valokuva paljasti että maalaus on ollut leveämpi kuin nykyinen 
maalaus

– samalla se paljasti kehyksen muodon!



Ensimmäinen vaihe

alttari
– analogioita useista lähteistä



Alttari



result



tulos:



Ensimmäinen vaihe: ulkoasu



Toinen vaihe: uusgoottilainen asu 
(1882- 1930)

materiaali
– valokuvia

– piirustuksia

– värit nykyisen maalikerroksen alla

– aika paljon tietoa



Värien rekonstruktio

värikartoitus paljasti värit



Värien rekonstruktio 



Uusgoottilainen ulkoasu



Dokumentaatio

dokumentoinnin avuksi tehtiin yksinkertainen www-sovellus

osoittaa rekonstruktion evoluution



Metsämaan alttarilaitteen 
rekonstruktio

vanha alttarilaite siirretty pois

suunnitelmana palauttaa se paikalleen 



Alttarilaite mallinnettuna





The altar piece of the church of 
Metsämaa



Seminaarinmäen rekonstruktio



Seminaarinmäen rekonstruktio

tarkoitus palauttaa 1920 -1930 lukujen tilanne

tavoitteena kehittää työkalu virtuaaliseen rekonstruktioon

esillä JYU:n museon uudessa perusnäyttelyssä 2009 
virtuaalitodellisuussovelluksena

aloitettu 3D-Bridge -projektissa

materiaalia paljon saatavilla

toteutus avoimilla ohjelmistoilla
(Blender, Linux, Inkscape)

opendimension.org/ida5D/



Virtuaalisen rekonstruktion 
toteuttaminen

ostopalveluna
– kallista

– yhteisen kielen löytämisen ongelma (mahd. nörtti)

itse tekeminen
– haastavaa

– antoisaa

– vaatii aikaa opetteluun

– paras tapa!



Virtuaalinen rekonstruktio 
ostopalveluna

vinkkejä:
– älä lumoudu kauniista kuvista!

– selvitä tuntemus ko. alalta 
• esim. rakennuspiirustusten lukeminen

• jos tuntemus on huono, niin KAIKKI täytyy selittää ...

– varmista että saat 3D-mallit sellaisessa muodossa että niitä voi myöhemmin 
editoida ilman kytkyä ko. yhtiöön



Virtuaalinen rekonstruktio itse tehtynä

Täysin mahdollista!

vaatimukset
– ohjelmistot (kuvankäsittely, mallinnus)

– pitkä pinna

Ohjelmistot
– periaatteessa mikä tahansa mallinnusohjelmisto käy

– erot hinnassa ja käytön helppoudessa



Käytännön vinkkejä 

Varmista että rekonstruktion dokumentointi tehdään ja että se on 
myös muiden saavutettavissa!

Ajattele kohderyhmää kun teet visualisointeja

Kiinnitä huomiota pitkäaikaissäilytykseen 
– rekonstruktio on historiallinen dokumentti ja sen pitää olla käytettävissä 

myös sadan vuoden kuluttua

– käytä (tai vaadi palveluntarjoajaa käyttämään) avoimia formaatteja

– ole erityisen tarkkana reaaliaikaisten sovellusten kanssa, sillä niiden elinikä 
on lyhyt



holvipaine demo (rakennemalli)

Tiilistä tehty kaariholvi luo seiniin sivuttaisvoiman. 

Mitä korkeampi seinä on, sitä pitempi vipuvarsi voimalla on. 
Tämän vuoksi seinän paksuutta on kasvatettava haluttaessa 
tehdä korkeampia, holvattuja rakennuksia.

Gotiikan ihanteena oli luoda vertikaalisia,
valoisia kirkkorakennuksia 

Niinpä täytyi kehittää tapoja rakentaa
korkeita rakennuksia ilman paksuja 
seiniä

http://www.opendimension.org/blender_en/arch_pressure.php

http://www.opendimension.org/blender_en/arch_pressure.php


Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Blender (3D-mallinnus, simulointi, video-editointi)
– suomenkielinen opas-sivusto ja foorumi (luennoitsijan ylläpitämä):

opendimension.org/blender

Luxrender (www.luxrender.net)
– Fysiikkapohjainen renderoija

– Erinomainen realistisiin arkkitehtuurikuviin

Mitsuba (www.mitsuba-renderer.org/)
– Fysiikkapohjainen renderoija

– Kehitys alkuvaiheessa

Insight3D (http://insight3d.sourceforge.net/)
– Kuvapohjainen mallinnusohjelma

Inkscape (vektorigrafiikka, pohjapiirustusten luontiin)
– 3D-Bridge -projektissa mallinnus tapahtui yhdistelmällä Inkscape + Blender:

http://www.opendimension.org/ida5D/inkscape.php

Gimp (kuvankäsittely)

http://www.luxrender.net/
http://www.mitsuba-renderer.org/
http://insight3d.sourceforge.net/


Kiitos
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