
1. CityGML-datan muuntaminen 
visualisointiohjelmiin sopivaksi 

 

Tähän dokumenttiin on erotettu varsinaisesta hankedokumentoinnista toimivaksi todetut 

menetelmät CityGML-datan muunnosprosessiin. 

 

3D City Database – CityGML-tiedostot Colladaksi 

 

3D City Database on ilmainen ohjelma, joka on pääasiassa tarkoitettu CityGML-datan 

muuntamiseen tiettyihin katseluohjelmiin, kuten Google Earth ja ArcGIS. Ohjelman kotisivu on 

osoitteessa www.3dcitydb.org. Ohjelmaa käyttäen saadaan CityGML muunnettua Collada-muotoon, 

josta se edelleen jatkokäsitellään. 

 

1.1 Asentaminen 

 

Ennen ohjelman asentamista on syytä varmistaa, että tietokoneelle on asennettu uusin Java Runtime 

Environment, versio 8 tai uudempi. Kokeilussa 3D City Database -ohjelmaa ei aluksi saatu 

toimimaan, tämän huomattiin myöhemmin johtuvan 32-bittisestä Java-ympäristöstä. 64-bittinen 

Javan asennuspaketti täytyy valita erikseen Javan lataussivulta. 

 

Tämän dokumentaation kirjoitushetkellä 3D City Database oli versionumerossa 3.3.2. Ohjelman 

kotisivuilta ladataan .jar-päätteinen asennuspaketti. Koska ohjelma on tehty Javan päälle, 

asennusohjelma ei välttämättä pysty asentamaan sovellusta Windowsin tavanomaiseen kansioon. 

Tällöin voi käyttää Windows-käyttäjätilin dokumentit-kansiota, yleensä 

”C:\Users\Käyttäjä\Documents\”. Valitaan asennettavaksi ainakin ominaisuudet ”core application 

files” ja ”3D city database”. 

 

Ohjelman käyttäminen vaatii myös Oracle tai PostgreSQL -tietokantapalvelimen asentamisen. 

Tietokantaan tuodaan CityGML-data, josta sen voi viedä halutussa formaatissa ja laajuudessa ulos 

ohjelmasta. Tässä kokeilussa käytettiin avoimen lähdekoodin PostgreSQL:n versiota 9.6. 

 

PostgreSQL:n asentamisen jälkeen on asennettava mukana tulevalla stack builderilla PostGIS-

lisäosa. Tämän kokeilun aikana käytettiin versiota 2.3. 

 

http://www.3dcitydb.org/


 

 

3D City Database vaatii PostgreSQL-lisäosan PostGIS 

 

Tämän jälkeen luodaan uusi tietokanta pgAdmin-hallintapaneelilla. Klikkaa hiiren oikealla 

Browser-ikkunassa kohtaa Databases, valitse Create > Database ja anna tietokannalle nimi. 

 

 
 

Tietokannan luominen 

 

Seuraavaksi kerrotaan tietokannalle PostGIS-lisäosan olemassaolosta. Suoritetaan tietokannalle 

kysely ”CREATE EXTENSION postgis”. Klikkaa hiiren oikealla tietokannan nimestä ja valitse 

Query Tool. Lisää kysely avautuneeseen tekstikenttään ja suorita se Execute-napista (salaman 

kuva). 

 



 
 

Tästä valikosta etsitään Query Tool 

 

 

 

Kyselyn suorittaminen 

 

Jos kysely palautti ”query returned succesfully”, tietokanta on valmis jatkoon. 

 

Seuraavaksi valmistellaan tietokanta käytettäväksi CityGML-datan tallennukseen. 3D City 

Databasen asennuskansiosta löytyy tarkoitukseen valmistellut komentosarjat: 

”asennuskansio\3dcitydb\postgresql”. Muokkaa CREATE_DB-komentosarjaan seuraavat tiedot: 

tietokannan portti (yleensä 5432) 

host (localhost jos asennettu samalle tietokoneelle) 



käyttäjä (vakiona postgres) 

tietokannan nimi (tämän valitsit edellisessä vaiheessa) 

polku psql.exe-tiedostoon (esim. C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\bin\) 

 

 

 

Esimerkki toimivasta CREATE_DB-komentosarjasta 

 

Komentosarjan suorittaminen luo tietokannan, kun vastaat komentokehotteessa esitettyihin 

kysymyksiin. Helsingin kaupunkidata käyttää koordinaattijärjestelmää EPSG:3879 (ETRS89 / 

GK25FIN). SRID-kohtaan ilmoitettiin näin ollen 3879 ja SRSName kohtaan crs:EPSG::3879. 

Havaittiin, että jos tietokannan ja kaupunkidatan koordinaattijärjestelmät eivät täsmää, niin tuotua 

aineistoa ei voi valita kartalta ja datan vienti ulos ohjelmasta voi epäonnistua. 

 

Tietokanta on nyt valmis. Vielä ennen 3D City Database Importer / Exporter -ohjelman käyttöä on 

syytä varmistaa, että Java-suoritusympäristölle on määritelty tarpeeksi keskusmuistia käytettäväksi, 

jotta suurten CityGML-tiedostojen käsittely ei kaada ohjelmaa. Kokeilussa yritettiin aluksi lisätä 

Javalle keskusmuistia globaaleilla parametreilla, mutta näillä ei ollut vaikutusta. Lopulta löydettiin 

ohjelman käynnistykseen käytettävä komentosarja, josta selvisi, että se ohittaa globaalit Java-

parametrit. Näin ollen muokkaukset on tehtävä suoraan tähän komentosarjaan. 

 

Etsi komentosarja ”3DCityDB-Importer-Exporter.bat” 3D City Databasen asennuskansiosta. 

Muokkaa komentosarjasta seuraavaa osuutta: 

 

REM The following command executes the GUI version  

start /min cmd /c "%JAVA% -jar -Xms128m -Xmx1024m lib/3dcitydb-impexp.jar" 

 

Parametri -Xms määrittää vähimmäismuistimäärän jonka Java saa käyttöönsä, ja -Xmx määrittää 

suurimman sallitun määrän. Jos tietokoneessa on vähintään 16 GB keskusmuistia, parametrit voi 



muuttaa huoletta muotoon -Xms8192m -Xmx8192m. Näin Javalla on varmasti käytössä 8 GB 

keskusmuistia. Kokeilussa jouduttiin ison kaupunginosan viennissä nostamaan arvoksi 12288 eli 12 

GB, joka vielä toimi 16 GB keskusmuistilla varustetussa koneessa. Javan keskusmuistin käyttöä 

kannattaa seurata tehtävienhallinnasta, sillä testien perusteella on mahdollista, että vientiprosessi 

onnistuu liian pienellä muistimäärälläkin, mutta vie paljon enemmän aikaa. Jos Java käyttää viennin 

aikana 8 GB muistia ja rajaksi on asetettu 8 GB, se kielii siitä, että muistia olisi syytä luovuttaa 

Javan käyttöön vielä enemmän. 

 

1.2 CityGML-tuonti 

 

Kaupunkidatan tuonti on yksinkertainen prosessi. Käynnistä 3D City Database Importer / Exporter 

ja aseta Database-välilehdellä tietokannan tiedot oikein. 

 

 
 

Tietokantayhteyden määrittäminen 

 

Yhteys muodostuu, jos tiedoissa ei ole virheitä ja PostgreSQL-palvelin on päällä. Normaalisti 

palvelin käynnistyy aina tietokoneen mukana. 

 

Import-välilehdellä valitaan tuotava CityGML-tiedosto ja ominaisuudet. Tietokantaan kannattaa 

tuoda kaikki data mitä tiedosto sisältää, sillä vientivaiheessa voi halutessaan karsia ominaisuuksia. 

Helsingin demodata sisältää vain rakennuksia. Datan tuonti kestää yleensä alle viisi minuuttia. 



 
 

CityGML-tuonti 

 

Tässä vaiheessa kannattaa varmistaa, että tietokantaan tuotu aineisto näkyy rajauksenvalintakartalla 

Database-välilehdellä. Database operations -osiossa on Bounding box -välilehti, jonka avulla 

voidaan laskea tietokannassa olevan datan rajakoordinaatit. Kaikki data on näiden koordinaattien 

sisällä. Alueen pystyy havainnollisesti tarkistamaan maapallon kuvaa klikkaamalla. Ennen kartalle 

menoa, on muistettava klikata ”Calculate”. 

 



 
 

Lasketaan bounding box 

 

 
 

Kaikki tietokantaan tuotu data on tämän alueen sisällä 

 

Tietokantaan voi tuoda useampia CityGML-tiedostoja peräjälkeen. Ne kaikki tallentuvat 

tietokantaan, ja viennin aikana on valittavissa, mitkä alueet halutaan ulos tietokannasta. 



1.3 Collada-viennin asetukset 

 

Ennen kaupunkidatan vientiä on syytä tarkistaa Preferences-välilehdeltä muutama asetus. Kaikki 

kiinnostavat asetukset löytyvät ”KML/COLLADA/glTF Export”-osiosta. 

 

Hyväksi todetut Altitude/Terrain-asetukset löytyvät kuvakaappauksesta. Erityisen tärkeää on 

muuttaa ”Altitude offset” kohtaan ”No offset”. Jos käytetään vakioasetusta, vientiprosessissa 

ohjelma tekee kyselyitä Googlen ohjelmistorajapintaan, mikä hidastaa vientiä todella paljon. 

Ilmeisesti ohjelma tekee jokaiselle rakennukselle erillisen API-kyselyn, ja jää odottamaan verkon 

kautta tulevaa vastausta ennen seuraavan rakennuksen vientiä. Jos rakennuksia on satoja, voi tästä 

johtuva hidastuminen lisätä vientiprosessin kestoa kokeilujen perusteella jopa 30-60 minuuttia. 

 

 
 

Korkeusasetukset 

 

Rendering-osiosta löytyy oma kohta kaikille mahdollisille vietäville objektityypeille. Testidata 

sisältää vain rakennuksia, joten tarpeen on muuttaa asetuksia vain kohdasta ”Building”. 

 

Yhdistelmätekstuurien luonti on ehdottomasti otettava käyttöön. Generaatiotyyppinä ”Basic” toimii 

kokeilujen perusteella aivan hyvin. Dokumentaation perusteella ”TPIM” käyttää enemmän 

prosessointitehoa viennin aikana, mutta luo paremmin pakattuja yhdistelmätekstuureja. 

Käytännössä kokeiltiin eri asetuksia, eikä niillä nähty mainittavaa eroa. Jatkoprosessoinnin kannalta 

on järkevää jättää päälle asetus, joka pakottaa tekstuurit standardikokoihin ”powers of 2”. 

 

Esimerkkinä erään testidatan vienti texture atlas algoritmillä ”Basic” tuottaa 158 kpl 

tekstuuritiedostoja, joiden yhteiskoko on 24 MB. Ilman yhdistelyä syntyy 8525 kpl tekstuureja 

joiden yhteiskoko on 29 MB. Oleellista tässä on tekstuurien määrän vähentyminen n. kahteen 

prosenttiin alkuperäisestä. 

 

Jotta lopputuloksena muodostuisi mahdollisimman vähän erillisiä tiedostoja joita joudutaan käsin 



yhdistelemään, on syytä asettaa päälle ”Put objects together in groups of” ja numerokenttään jokin 

suuri lukema. Näin jokaisesta talosta ei muodostu erillistä Collada-tiedostoa. 

 

 

 

Nämä asetukset muutetaan jokaisen vietävän objektityypin kohdalta erikseen 

 

General-osiosta käytännössä kaikki ruksit on pois päältä. glTF-mallin vienti voi olla 

tulevaisuudessa hyvä vaihtoehto, jos glTF-formaatista muodostuu standardi jota kaikki ohjelmat 

tukevat. Tällä hetkellä se on niin lastenkengissä, että sitä ei saa tuotua kaikkiin ohjelmiin 

ongelmitta. Myöskään kmz-tiedostoa ei haluta viedä, se on käytännössä sama kuin normaali 

kml/Collada, mutta pakattuna. 

 

1.4 Collada-vienti 

 

Itse vientiprosessi on helppo, kun kaikki on valmiina. Tässä vaiheessa ei kannata säikähtää sitä, että 

kohteeksi määritetään .kml-päätteinen tiedosto. Sen viereen muodostuu alikansioita, joista löytyy 

tarvittavat Collada- ja tekstuuritiedostot. 

 

”Bounding box”-kohdasta voi valita vietävän alueen karttakuvasta, joten pakko ei ole viedä kaikkea 

tietokantaan tuotua aineistoa. 

 

Tiling-kohdasta valitaan ”No tiling”, jotta vienti ei sirpaloituisi satoihin tiedostoihin. Asetuksesta 

huolimatta viennissä muodostuu muutama erillinen Collada-tiedosto, mutta niiden määrä on 

siedettävä käsin yhdistämistä ajatellen. Tätä koskien kysyttiin apua 3D City Database -ohjelman 

yhteyshenkilöltä. Vastaukseksi saatiin, että koska ohjelman suunniteltu käyttötarkoitus on vienti 

Google Earth -ohjelmaan, viennin pilkkoutumista ei voi täysin estää. 

 

Level of detail valitaan käsin halutuksi tai jätetään tähän ”highest LoD available”. Jos tekstuurit 



halutaan vientiin mukaan, haetaan ensin visuaaliset teemat tietokannasta (”Fetch themes from DB”) 

ja valitaan sitten haluttu teema, tässä tapauksessa ”rgbTexture”. Huomaa, että teeman nimi tulee 

kaupunkidatasta, ja voi olla eri riippuen datan tuottajasta. 

 

Lopuksi valitaan vietävät ominaisuudet ja klikataan Export. Jos kaikki menee hyvin, viennissä 

kuluu aikaa muutamasta minuutista muutamaan kymmeneen minuuttiin. 

 

 
 

Vientiruutu 

 

1.5 Viennin lopputulos 

 

Vientikansioon muodostuu .kml ja .json -tiedostot. Näitä tiedostoja ei käytetä, joten siirrytään Tiles-



alikansioon. 

 

 
 

Vientikansion juuri 

 

Alikansiosta löytyy lopulta kansio, joka sisältää oman kansion jokaiselle viedylle osatiedostolle. 

Nämä kansiot sisältävät varsinaiset Collada-tiedostot ja tekstuurikuvat, jotka täytyy yhdistää 

takaisin yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 

 
 

Kaupunkimalli on jakautunut viiteen eri osaan 

 

Tässä kansiossa sijaitsevaa .kml-tiedostoa hyödynnetään osien yhdistämisessä. Sitä voi tarkastella 

tavallisella tekstinkäsittelyohjelmalla tai helpommin ohjelmointiin tarkoitetulla tekstieditorilla, 

kuten Programmer’s Notepad. 

 

Kml-tiedosto noudattaa xml-standardia, ja sen pääasiallinen tarkoitus on sitoa alikansioissa 

sijaitsevat Collada-tiedostot toisiinsa. Placemark-tagi tarkoittaa aina yhtä Collada-tiedostoa. Name-

tagi kertoo tunnisteen, jonka perusteella alikansioista löytää oikean tiedoston, johon Placemark-

tagilla viitataan. 

 

Placemark sisältää Location-tagin, jonka sisältä löytyy osatiedoston koordinaatit ja korkeus. Näistä 

korkeus on mielenkiintoisin, koska se on kokeilujen perusteella suoraan metreissä. Altitude-arvoa 

voi siis käyttää suoraan osatiedostojen sijoittamiseen pystyakselilla oikeaan kohtaan. 

 



 
 

Ote .kml-tiedostosta 

 

Jokaisen alikansion sisältö on sama: yksi Collada-tiedosto, jonka tiedostonimi on kml-tiedoston 

name-tagin mukainen. Lisäksi kansio sisältää tiedoston vaatimat tekstuurit. 

 

 
  



2.  Visualisointiympäristön luominen 

 

2.1 Collada-tiedostojen muuntaminen FBX-tiedostoiksi 

 

3D City Database -ohjelmasta vietyjä Collada tiedostoja yritettiin aluksi avata suoraan sekä 

Blenderillä että 3ds Maxilla. Tiedostot avautuivat, mutta jostain syystä rakennusten UV-koordinaatit 

olivat aina rikki. Näin ollen tekstuurit projisoituivat täysin vääriin paikkoihin rakennusten pinnalle. 

 

 
 

Näin käy, kun UV-koordinaatit eivät täsmää 

 

Mitään asetuksia muuttamalla (viennissä tai tuonnissa) tilannetta ei saatu korjattua. Lopulta 

Collada-tiedostot ajettiin Autodesk FBX 2013.3 Converter -ohjelman läpi, koska aiemman 

kokemuksen perusteella tiedettiin tämän joskus auttavan ongelmatiedostojen kanssa. 

 

 



 
 

Autodesk FBX Converter 

 

Muunnoksessa muodostuneet FBX-tiedostot avautuivat virheettä ja UV-koordinaatit olivat oikein. 

 

2.2 Tiedostojen käsittely 3D-mallinnusohjelmassa 

 

3D-mallinnusohjelmassa Colladaksi viedyt (FBX-muotoon muunnetut) osat yhdistetään yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Lisäksi malli valmistellaan tekstuurien leipomista varten. Tässä kokeilussa 

käytettiin Blender-ohjelmaa, mutta periaatteet ovat samat kaikilla mallinnusohjelmilla. 

 

FBX-tiedostojen tuonti mallinnusohjelmaan 

 

Tuodaan mallinnusohjelmaan kaikki FBX-tiedostot, jotka aiemmin muunnettiin Collada-

formaatista. Blenderiä käytettäessä kannattaa vaihtaa renderöintimoottoriksi Cycles ennen objektien 

tuontia. Näin Blender osaa tehdä tuonnin aikana Cycles-materiaalit objekteille. Tästä on hyötyä, 

kun halutaan leipoa väritekstuurit uusiksi Blenderin sisällä. 

 

Tuontivaiheessa kannattaa nimetä objektit mallinnusohjelmassa niin, että yhteys Collada-tiedostojen 

nimeämiseen säilyy. Tämä helpottaa seuraava vaihetta, kun objektien korkeudet asetetaan kml-

tiedoston arvojen mukaan. 

 



 
 

Objektit on nimetty Blenderissä alkuperäisten tiedostonimien mukaan 

 

Joissain mallinnusohjelmissa voi olla tarpeen muuttaa editorin näkökentän asetuksia. Blenderissä 

muutettiin näkyvyys 10 kilometriin, käytettäessä metrijärjestelmän asetuksia. Near clip plane voi 

olla 1 m, koska mallia ei tulla tarkastelemaan senttimetrietäisyyksiltä. 

 

 
 

Blenderissä asetettiin näkyvyys 10 km asti 

 

Lisäksi asetetaan tuotujen objektien varjostus / normaalit tasavarjostukselle. 

 

 
 

Tasavarjostus on suositeltavaa tässä tapauksessa 

 



Asetetaan vielä tekstuurit näkyville editorin perusnäkymässä. Blenderissä Cycles-moottoria 

käytettäessä, tämä käy yksinkertaisesti vaihtamalla ”Viewport shading” -moodiksi textured. 

 

 
 

Rakennukset ovat väärillä paikoilla 

 

Tuodut objektit ja näin ollen rakennukset eivät ole vielä oikeassa suhteessa toisiinsa. Aiemmin 

mainitusta kml-tiedostosta löydetään objekteille oikeat korkeudet Z-akselille, mutta X- ja Y-

akseleiden sijoitus käy helpoiten silmämääräisesti asettelemalla. Periaatteessa kml-tiedoston 

koordinaatit voitaisiin muuntaa metreiksi, mutta käytännön kokeilun perusteella silmämääräinen 

asettelu onnistuu alle 10 minuutissa. 

 

Asetetaan kaikkien objektien Z-sijainti alla näkyvien kuvakaappausesimerkkien mukaisesti. 

 

 
 

Kml-tiedostosta etsitään kutakin objektia vastaava Placemark ja sen altitude 

 



 
 

Objektin korkeussijainti asetetaan kml-tiedoston mukaisesti 

 

Kun korkeudet on asetettu, kannattaa siirtyä ortografiseen ylhäältä alas -näkymään. Näkyviin 

jätetään kaksi objektia, joista toista liikutetaan X- ja Y-akseleilla. Visuaalisesti etsitään oikea paikka 

rakennuksille. Tässä huomattiin, että kannattaa katsoa katujen linjoja ja erikoisen muotoisia 

rakennuskokonaisuuksia. Lopulta oikea paikka löytyy. 

 

 
 

Rakennukset aseteltu oikein jokaisella akselilla 

 

Objektien tarkassa sijoittelussa voi hyödyntää ”vertex snapping”-ominaisuutta. Tämä voi olla hyvin 

erilainen eri ohjelmissa. Blenderissä tapahtuu niin, että mennään edit-moodiin, snapping asetuksista 

snap elementiksi vertex ja snap targetiksi active. 

 

 
 

Nyt valitaan kaikki objektin verteksit (A), klikataan haluttu verteksi aktiiviseksi (2x shift + hiiren 

oikea), aktivoidaan liikutus (G), lukitaan Z-akseli (shift+Z) ja napsautetaan aktiivinen verteksi 



haluttuun kohdeverteksiin. 

 

Tässä tulee olla tarkkana siinä mielessä, että jos vierekkäin napsautetut rakennukset eivät oikeasti 

ole vierekkäin, niin kaikkiin muihinkin objektin rakennuksiin tulee sama systemaattinen virhe. 

 

 
 

Rakennusten kulmat ovat suunnilleen kohdakkain 

 



 
 

Rakennusten kulmat on napsautettu X- ja Y-akseleilla kohdalleen 

  



Nyt objektit voi yhdistää yhdeksi objektiksi. Yhdistetystä objektista on nyt helppo poistaa 

rakennukset, joita ei tarvita lopullisessa mallissa. Siistimisen jälkeen objektin origon voi siirtää sen 

keskelle ja objektin sijainnin nollata. Näin uusi siistitty malli on koordinaatiston keskikohdassa. 

 

  
 

Nämä rakennukset haluttiin jättää lopulliseen malliin 

 

2.3 Tekstuurien leipominen 

 

2.3.1 Johdanto 

 

Jos mallia halutaan käyttää pelkästään Blenderin ja 3ds Maxin kaltaisella mallinnusohjelmalla eikä 

tekstuuridatan valaistuksenpoistoa haluta tehdä, voi tekstuurien leipomisen halutessaan jättää 

tekemättä. Jos tarkoituksena on käyttää mallia pelimoottorissa ja/tai tehdä valaistuksenpoisto, on 

tämä vaihe tehtävä. 

 

Alkuperäinen malli on sirpaloitunut useaan tekstuuritiedostoon. 3D City Databasen viennillä määrä 

saatiin laskettua alle kahteen sataan, mutta tämä on edelleen aivan liikaa. Delighting-työkalu voi 

käsitellä vain yhden yhtenäisen tekstuurin, ja vaikka sitä ei käytettäisiin, olisi kymmenien tai 



satojen materiaalien luominen käsin pelimoottorissa täysin järjetön tehtävä. 

 

Periaatteena on tehdä 3D-mallinnusohjelmassa kopio aiemmin yhdistellystä ja siistitystä objektista. 

Tästä kopiosta siivotaan vielä ylimääräisiä pintoja, jotka eivät näy renderöinneissä, eli ne veisivät 

turhaa tilaa leivotulta tekstuurilta. Siistitylle kopiolle lasketaan automaattialgoritmilla uudet UV-

koordinaatit. Objektilla on siis yksi UV-kartta, ja jokaisella objektin kolmiolla on uniikit 

koordinaatit U 0-1 ja V 0-1 akseleiden sisällä. Lopuksi siirretään alkuperäisen mallin väri-

informaatio tähän kopioon, jolloin muodostuu yksi tekstuuri, joka sisältää kaiken objektin 

tarvitseman väri-informaation. 

 

2.3.2 Kopion tekeminen ja siivoaminen 

 

Aiemmin yhdistellyn mallin voi nimetä esim. ”bake-source”. Tästä tehdään kopio (huom. ei 

linkitetetyä kopiota, vaan täysin itsenäinen kopio). Kopion voi nimetä ”bake-target”. Bake-sourcen 

voi piilottaa näkyvistä toistaiseksi. 

 

 
 

Alkuperäiset objektit (BID_...), siistitty yhdistelmäobjekti (bake-source) 

ja siitä tehty kopio (bake-target) 

 

Nyt poistetaan ylimääräiset pinnat leivonnan kohdeobjektista. Periaatteessa mitään piiloon jääviä 

pintoja ei kannata säästää, ne vain vievät tekstuuritilaa tärkeämmiltä pinnoilta. Käytännössä on 

löydettävä kompromissi, jotta siistimiseen ei kulu liikaa aikaa. 

 



 
 

Rakennusten pohjissa on visualisoinnin kannalta turhia pintoja 

 

Blenderissä on kätevä toiminto, jonka avulla voidaan poistaa rakennusten pohjista pinnat, jotka 

eivät tule visualisoinneissa näkymään. Valitaan edit-moodissa yksi face jonkin rakennuksen 

pohjasta. Tämän pinnan normaalin tulisi osoittaa alaspäin. Nyt voidaan käyttää toimintoa select 

similar by normal. Tämä valitsee kaikki pinnat, joiden normaali osoittaa käyttäjän määrittelemän 

toleranssin rajoissa samaan suuntaan kuin valitun pinnan normaali. Rakennuksissa ei pitäisi olla 

näkyvissä osissa pintoja, joiden normaali osoittaa suoraan alaspäin. 

 

 
 



 
 

 
 

Valittuna kaikki pinnat, joiden normaali osoittaa alaspäin 

 



 
 

Alapinnat poistettu 

 

Alapintojen poistamisen jälkeen on mahdollista käsin poistaa turhia pintoja esimerkiksi 

vierekkäisten rakennusten seinien välistä. Ajankäytöllisesti tämä on hyvin hidasta saavutettuun 

hyötyyn nähden, joten edes tässä kokeilussa ei lähdetty siivoamaan tämän pidemmälle. 

 

2.3.3 UV-koordinaattien generoiminen 

 

Geometriaan ei tehdä enää muutoksia. Tarvitaan vain uudet UV-koordinaatit, jotka kannattaa 

generoida automaattista algoritmia käyttäen. Aluksi poistetaan objektista kaikki materiaalit, joita on 

yhtä monta kuin tekstuuriakin. Blenderissä materiaalien poistaminen käy ”Remove all material 

slots”-toiminnolla. Lopuksi luodaan yksi materiaali, joka kattaa koko objektin. 

 



 
 

Jokaista tekstuuria kohden on yksi materiaali 

 

 
 

Poistetaan kaikki materiaalit leivonnan kohdeobjektista 

 

 
 

Luodaan yksi materiaali, joka kattaa koko objektin 

 

UV-projektioon havaittiin toimivaksi Blenderin automaattinen ”Smart UV Project”. Vakioasetukset 

toimivat muuten hyvin, mutta ”Island Margin” on syytä muuttaa esimerkiksi arvoon 10 cm. Näin 



projisoidut erilliset UV-saarekkeet eivät ole täysin toisissaan kiinni. 8k-tekstuurilla saarekkeiden 

väliin havaittiin jäävän minimissään n. 2-4 pikseliä tällä asetuksella. 

 

 
 

Automaattisen UV-projektion asetukset 

 

Algoritmin suorittamisessa voi kestää 2-5 minuuttia. 

 

Nyt tekstuurileivonnan kohdeobjekti on geometrisesti siisti ja sillä on vain yksi materiaali sekä 

toimivat UV-koordinaatit. 

 

2.3.4 Väri-informaation leipominen 

 

Kokeilussa käytettiin väritekstuurin leivontaan Blenderin Cycles-renderöintimoottoria. Myöhemmin 

leivotaan valaistusinformaation poistamiseen liittyen muita erikoistekstuureja Substance Designer -

ohjelmalla. 

 

Blenderissä luodaan halutun kokoinen kuva, johon värit leivotaan lähdeobjektista. Tässä kokeilussa 

käytettiin 8192 * 8192 pikselin kokoista kuvaa, joka riitti kattamaan kaikki halutut rakennukset 

riittävällä tarkkuudella. 

 

Leivonnan kohdetekstuurin valitseminen on epäintuitiivinen operaatio Blenderissä. Blender 

tallentaa leivonnan tuloksen kuvaan, joka on valittuna material node -editorissa, mutta kuva ei saa 

olla kytkettynä materiaalissa mihinkään muuhun nodeen. Katso kuva. Huomaa oranssi reunus 

Image Texture -noden ympärillä, väri kertoo että node on viimeksi valittu eli tässä tapauksessa 

aktiivinen baking target. 

 



 
 

Blenderin epäintuitiivinen tapa valita tekstuurileivonnan kohde 

 

Leivonta tehdään käyttäen ”Selected to Active”-asetusta, eli Blender leipoo valitut objektit 

aktiiviseen objektiin. Valitaan siis Outliner-ikkunasta ensin bake-source, sitten shift-näppäintä 

samalla painaen bake-target. Katso kuva. Molemmat objektit ovat valittuina, mutta bake-target on 

näistä viimeksi valittu eli aktiivinen. Näin Blender tietää leipoa tekstuurit bake-source-objektista 

bake-target-objektiin. 

 

 
 

bake-source ja bake-target ovat valittuina, näistä bake-target on aktiivinen 

 

Voidaan siirtyä leivonnan asetuksiin. Sampling-asetuksista voidaan laskea render-samplet yhteen 

prosessin nopeuttamiseksi. Koska tässä siirretään vain väri-informaatio objektista toiseen, ei synny 

myöskään vähäisistä sampleista johtuvaa kohinaa. 

 

Bake-asetuksista valitaan leivontatyypiksi diffuse, jätetään valituksi ainoastaan color, ruksitetaan 

selected to active ja asetetaan ray distance -arvoksi 0.1. Marginaali tulee muokata sopivaksi, 8k-

tekstuurille neljä pikseliä on sopiva. 



 
 

Hyväksi havaitut leivonta-asetukset 

 

8k-tekstuurin leivontaan meni keskimäärin noin viisi minuuttia. Blender ei toistaiseksi voi tehdä 

leivontaa näytönohjaimella, eli prosessin kesto riippuu täysin tietokoneen suorittimesta. 

 

Esimerkin mukaisen rakennusmassan sovittaminen yhteen 8k-tekstuuriin ei aiheuttanut merkittävää 

häviötä tekstuurien laadussa. Jos alkuperäisen tekstuurin resoluutio on korkeampi tai halutaan 

suurempi määrä rakennuksia, on joko nostettava leivottavan tekstuurin kokoa tai jaettava alue 

useampaan osaan. Tämän kokeilun ajanhetkellä yli 8k-tekstuurien käyttöä ei voi suositella, sillä 

esimerkiksi pelimoottorit eivät osaa käyttää 16k-tekstuureja. Jos rakennusmassa jaetaan vaikka 

kahteen osaan, suoritetaan leivonta erikseen molemmille osille. 



 
 

Rakennukset leivotulla tekstuurilla 

 

 
 



Yksi tekstuuri sisältää kaikkien rakennusten pintavärit 

 

 

 
 

Leivottu tekstuuri lähempää tarkasteltuna 

 


