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3D ja valokuvaus

Havis Amanda, stereoskooppikuva, 1900-l alku. Kuva: L. Linnavuori, Museovirasto, 
HK19720416:36

Hovioikeudenneuvos Alexander Grönroosin huvila, 1908. Kuva: Museovirasto, 
HK8037:5



 1990-luvulta kulttuuriperintö, Digital 
Michelangelo Project 1998-1999

 Teollisuus, pelit, suunnittelu, viihde

 PartagePlus

3D tekniikan kehittyminen ja museot

The Digital Michelangelo Project: 3D Scanning of Large Statues, 
https://graphics.stanford.edu/papers/dmich-sig00/dmich-sig00-nogamma-comp-
low.pdf



 Fotogrammetria, monikäyttöinen, ammattitaito ja aika

 Laserskannaus, tarkkuus, nopea, kallis (40-80 000)

 Strukturoitu valo, kannettavat, sekä muoto että 
tekstuuri, kehittyvä teknologia, 10 000 – 25 000

Kolme päätekniikkaa

Kuvat: Faro Focus Laser Scanner –esite; Artec3D esite (Eva); Fraunhofer CultLab3D sivut; 

Mary Rose. Traditional Boats of Ireland. Sketchfab.



 Miksi? – Mitä varten tehdä 3D-mallinnusta?

 Visio?: 3D osana muuta toimintaa

 Resurssit?

 Kenelle? – kohderyhmien tarpeet?

 Julkaisupolitiikka: lisenssit, julkaisemisen 
tarkoitus, julkaisukanavat

 Pitkäaikaissäilytys

 3D-mallien tuottaminen ja prosessin 
hallinta loppuun asti vie aikaa ja rahaa

3D-mallintamisen aloittaminen



EU julistus: Cooperation on advancing 
digitisation of cultural heritage 2019

A pan-European initiative for 3D 
digitisation of cultural heritage artefacts, 
monuments and sites:

• Jointly elaborating a common standard, 
methodologies and guidelines to model 
data and knowledge aiming at a 
comprehensive, holistic documentation of 
European 3D cultural heritage assets 

• Defining the appropriate framework 
conditions for an open European 
repository for storing, managing and re-
using interoperable 3D models 

• Exchanging best practices on 
developing expertise and skills for 3D 
digitisation, in cultural heritage 
organisations, and on technical, legal, 
and online publishing requirements for 
3D.

Dokumentointi ja säilyttäminen

Kuvat: Sketchfab; Notre Dame palaa 
2019: Kuva: LeLaisserPasserA38, 
Wikipedia. CC-BY-SA 4.0





3D ja meriarkeologia

 Tutkimus, tiedon välitys, saavutettavuus

 Fotogrammetria

 https://sketchfab.com/MuseovirastoMeriarkeologia
/models

https://sketchfab.com/MuseovirastoMeriarkeologia/models
https://sketchfab.com/3d-models/keulakuvahylky-valaistu-2b09cf57f299426882e0695c4fe21686


OKM:n rahoitus museoiden digitalisaatio-
hankkeille 2018-2019 (2020)

- Kellomuseosäätiö

- Kotkan kaupunki (Ruotsinsalmi-hanke)

- Kuopio

- Lapuan kaupungin museo

- Museovirasto

- Tampere

- Teatterimuseo

- Trafiikki-museot

- Turun yliopisto 

 YHTEISTYÖ SUOMESSA JA 
KANSAINVÄLISESTI

 3D ohjeistus ja käytännöt
 Tekijänoikeudet
 Metadatamalli
 Pitkäaikaissäilytys
 Laatukriteerit
 Julkaiseminen ja julkaisualustat

https://pro.europeana.eu/network-association/task-forces



Esimerkkinä Metropolitan Museum of Art
(MET)

- konservointi, ulkopuolinen pyyntö, tutkimus ja 
kehitys

- Tässä vaiheessa ei massadigitointia suurta yleisöä 
varten

- Parhaiden käytäntöjen ja standardisoinnin kehitys

- Tavoitteet määrittävät suunnitelman, useissa 
tapauksissa tarve käyttää useampaa menetelmää

Tarpeita ja perusteluita, miksi 3D



Sopivan menetelmän valinta ja käyttö

Metropolitan 
museum of Art –
3D-tiimin 
yhteenveto, esitys 
Amsterdam 5/2019

 Ajat hyvin 
viitteellisiä

 Laskentateho

 Mallinnettava 
objekti / kohde

 Käyttötarkoitus





 Oppiminen, prosessi, standardit

 Fotogrammetria

 Kamera- ja valaisukalusto, pyöröpöytä, 
tietokone, ohjelmisto(t)

 RealityCapture

 Valokuvaaja Ilari Järvinen

 Esinevalinnat

 Julkaisu: Sketchfab ja Finna (tulossa)

Museoviraston esinekokoelmien 3D 2019

2D + 3D, H1182: 
keskiaikainen 
puuveistos, noin v. 1450, 
(kuva ja 3D: Ilari 
Järvinen, Museovirasto)



 Hallwylska museum, Tukholma

 Valokuvaaja Erik Lernestal

 VR, pelit, jatkokäyttö

 Osallistaminen, osallisuus

 lisenssit (CC)

3D vaatii osaamista, aikaa ja tarvetta – tuloksena 
myös uutta käyttöä ja tietoa

Kuvat. Sketchfab ja Erik Lernestalin esitys, Amsterdam 5/2019



Lisätietoja:

Valokuvaaja Ilari Järvinen, 
ilari.jarvinen@Museovirasto.fi

Intendentti Hannu Häkkinen, 
Hannu.hakkinen@Museovirasto.fi

Yli-intendentti Ismo Malinen, 
ismo.malinen@Museovirasto.fi
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