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▪ Geotrim on Suomen johtava maan- ja rakennusmittaukseen, GNSS-
paikannukseen, paikkatietoon ja geospatiaaliseen toimintaan erikoistunut 
kokonaisratkaisuja tuottava yritys.

▪ Vuonna 2001 perustettu Geotrim on kasvanut alan selkeäksi  
markkinajohtajaksi Suomessa. 

▪ Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme menestymään ja lisäämään 
tuotantotehokkuuttaan tarjoamalla järjestelmiä, jotka ovat luotettavia, 
tarkkoja ja tuottavat virheettömiä lopputuloksia. Lähtökohtanamme on 
asiakkaidemme toiminnan ja paikallisten erikoisvaatimusten hyvä tunteminen.

▪ www.geotrim.fi ja www.3d-malli.fi

http://www.geotrim.fi/
http://www.3d-malli.fi/


Mikä on Matterport?



▪ Matterport on ainoa järjestelmä, joka tarjoaa 
kaiken kattavan todellisuuden visualisointi-
järjestelmän, joka antaa sinulle realistisia 3D- ja 
VR-kokemuksia, jotka tuntuvat todellisilta kuin 
olisit itse paikan päällä.

▪ Vuonna 2011 perustettu Matterport on 
yhdysvaltalainen laite- ja ohjelmistotalo, jonka 
tuotevalikoimaan kuuluvat 3D-kamerat, 
virtuaalilasit (VR) sekä pilvipalvelut. Matterportilla
on yli 200 työntekijää ja 2600 partneria ympäri 
maailman.

www.matterport.com



Miten 3D-virtuaalimallilla voi lisätä tehokkuutta Matterportin
todellisuuden visualisointi-järjestelmällä



Matterport Pro2 3D-kamera

Saat kaikki seuraavat tiedot automaattisesti käyttöön 

pilvipalvelusta yhdellä kuvauksella (100m2/tunti):

https://youtu.be/hLsRbFGBflY

▪ 3D-tilaesitys
▪ 3D mittaukset
▪ 2D- valokuvat
▪ 360º Panoraamakuvat
▪ Värikkään pistepilven
▪ Korkean resoluution omaavat pohjapiirroskuvat
▪ Heijastetut kattosuunnitelma -kuvat
▪ OBJ-tiedostot

https://youtu.be/hLsRbFGBflY


Miksi käyttää Matterportin kameraa?

▪ Tuota visuaalista aineistoa helposti ja nopeasti.

▪ Lyhennä työurakan kestoa hyvällä dokumentoinnilla. 

▪ Merkitse 3D-tilaan visuaalisia tehtäväluetteloita ja käyttöohjeita. Lisää 
lyhyt kuvaus ja ulkoinen linkki, josta löytyy lisätietoja.

▪ Linkitä tietyt kohdat 3D-tilaesityksessä. Nopeuta viestimistä muille ja 
jaa 3D-tilaesitys heille suoraan. Linkityksen avulla he ymmärtävät 
samantien mistä kohdasta on kyse. 

▪ Lataa pistepilvi, pohjapiirrokset ja heijastetut kattosuunnitelma-kuvat 
suoraan CAD/BIM ohjelmiin kuten AutoCAD, Trimble RealWorks and 
Revit.

▪ Ota 3D-tilaesityksestä suoraan mitat, jotka ovat 99% tarkkoja. 



Lisäedut

▪ Helppokäyttöinen, ei tarvitse koulutusta
▪ Täysin automaattinen rekisteröinti ja jälkikäsittely
▪ 99%: n mittatarkkuus
▪ Tee tarkempia ja nopeampia päätöksiä etänä
▪ Vähentää riskien määrää, sillä koko rakennushanke pystytään dokumentoimaan 

hyvin tarkasti
▪ Todellisuuden talteenotto VR: ssä luo paremman ymmärryksen kohteesta
▪ Holistinen näkymä ihmisille, jotka työskentelevät hankkeissa

Asiakkaat ymmärtävät hankkeen kustannukset paremmin ja projektin keston jos 
he pystyvät näkemään sen

▪ Poistaa tarpeen käydä työmaalla paikan päällä
▪ Matkusta ajassa taaksepäin!



Taloprojekti osa 1 

▪ Voit dokumentoida rakennusprojektin eri vaiheet

▪ Matterportilla dokumentointi on nopeaa ja 
helppoa

▪ Mallia voi käyttää visualisoimaan asioita ja 
auttamaan päätöksenteossa käymättä itse 
kohteessa

▪ Tietoa siitä, mitä valmiiden seinien takana jne.

▪ 3D-tilaesitys:
https://my.matterport.com/show/?m=KSjsa5QiWg9&ut
m_source=4

https://my.matterport.com/show/?m=KSjsa5QiWg9&utm_source=4


Taloprojekti Osa 2
https://www.3d-malli.fi/yksio-

helsingissa-putkiremontti/

https://www.3d-malli.fi/yksio-helsingissa-putkiremontti/


Case 2: 3D-käyttöliittymän luominen 



3D-käyttöliittymä tekniseen tilaan

▪ Käytä Mattertag-viestejä 
3D-tilaesityksessä

▪ 3D-tilaesitys:

https://my.matterport.com/sh
ow/?m=Sk5hhVSEpFy&utm_so
urce=4

https://my.matterport.com/show/?m=Sk5hhVSEpFy&utm_source=4


Matterportin pistepilvi



Miten Matterport luo pistepilvensä?
▪ Matterport käyttää teksturoitua 

valoa, jonka se lähettää 
määränpäähän tietyssä 
muodossa (ruudukko / muu 
kuvio)

▪ Valon muoto tunnetaan, joten 
3D-etäisyydet voidaan havaita 
teksturoidusta valosta toisen 
anturin ja kameran avulla.

▪ Näistä etäisyyksistä 
muodostetaan pistepilven pisteet 
ja lopullinen pintakuvio.



Matterportin värillisestä pistepilvestä 

▪ Värillinen pistepilvi, 
helppokäyttöinen

▪ Helppo jakaa, pistepilven koko on n. 
150 megabittiä

▪ AvaaAutoCAD, Trimble RealWorks, 
ReCap tai Revit ohjelmissa

TUTUSTU PISTEPILVEEN: 
https://geotrim.pointscene.com/scene/
05a96c2e/frame/?op=fly_to&cam_pos
=0.248,-6.803,1.809&look_at=0.246,-
6.806,1.813&p_color=0&p_size=3.0&p
_type=0&p_edge=0

https://geotrim.pointscene.com/scene/05a96c2e/frame/?op=fly_to&cam_pos=0.248,-6.803,1.809&look_at=0.246,-6.806,1.813&p_color=0&p_size=3.0&p_type=0&p_edge=0


KIITOS !

Kysymyksiä? 

www.geotrim.fi

www.3d-malli.fi

http://www.geotrim.fi/
http://www.3d-malli.fi/

