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1 Prologi 
 

1.1 Johdanto 
 

Voiko hahmoon samaistua ja voisiko se olla elävä olento huolimatta karikatyyrimaisuudesta? 

Millaisia tunteita hahmo voisi herättää? Opinnäytetyön alussa käyn läpi teoreettista osuutta, jossa 

otan kantaa alan osaajiin ja siihen, miten he määrittelevät hyviä ja huonoja hahmoja. Hahmon 

suunnittelussa täytyy käydä läpi asioita, kuinka hahmoa ei kannata toteuttaa, jotta sen suunnittelu 

ei menisi liian kauas alkuperäisestä ideasta ja pilaisi hahmon tarkoitusta. Huonoihin esimerkkeihin 

lukeutuu geneerisyys ja syvyyden puuttuminen. 

Opinnäytetyön alussa käyn läpi tärkeää tietoa ennen hahmon ja sen persoonallisuuden luomista, 

jonka jälkeen paneudun käytäntöön, joka on tärkein vaihe tutkimustyössäni. Lopputulokseksi tulen 

tekemään oman hahmon/hahmoja näillä keinoilla. 

Mietin pitkään opinnäytetyöni aihetta, joka kiinnostaisi ja josta voisi olla samalla, tulevaa 

työelämää ajatellen, hyötyä. Juuri tämä aihe oli ristiriitainen mielessäni/mielestäni: Vaikka 

teollinen muotoilu haarukoituu laajalle mietin, kuinka saan tehtyä opinnäytetyöstäni tarpeeksi 

ammatillisen ja ettei se muuttuisi liian taiteelliseksi. Tästä huolimatta, opintotyötäni lukiessa voi 

huomata, että hahmosuunnittelussa personointi on ehkä tärkein elementti, jotta saisin hahmon 

tuotua markkinoille ja samalla sille näkyvyyttä.  

Lapsesta asti olen ollut hyvin taiteellinen. Jos mietin varhaisaskelia, jotka veivät minut tämän 

opinnäytetyön tekemiseen, niin ne olivat jokapäiväiset piirtämiseni ja muovailusessioni. Lapsesta 

asti olen keksinyt hahmoja ja tarinoita niille. Pian huomasin potentiaalini visuaalisessa 

tarinakerronnassa ja myöhemmin, ammattikorkeakoulussa, kykyjä konseptitaiteeseen. 

Käytännön prosessissa (kohta 3) aion esitellä suunnitteluprosessini ja ajatuskulun hahmojen 

personoinnin takana. Monipuolisten konseptien toteuttaminen on työni ydin. Sillä niissä käyn läpi 

parhaan mahdollisen tavan saavuttaa prosessin visuaalinen viestikieli hahmon 

henkilöelementeissä. Lopuksi pohdin työni lopputulosta ja sitä, miten ratkaisin alkuperäisen 

ongelman hahmoa suunnitellessani, vai sainko selvitettyä sitä ollenkaan? Mitä olen oppinut? 

Opiskelun aikana keskityin piirtämiseen ja tarinakerrontaan. Se taito on muttanut minut 

itsevarmemmaksi tätä opinnäytetyötä tehdessä. Opiskelun aikana hahmotuskykyni ja 

piirtämistekniikkani kehittyivät nopeasti, mutta entistä vähemmän pystyin soveltamaan niitä 

taitoja omissa opinnoissani teolliseksi muotoilijaksi. Hahmonsuunnittelutaitoni karttuivat käytyäni 

vaihdossa Japanissa, jonka koulun kampuksella oli mahdollisuus erikoistua hahmosuunnitteluun ja 

samalla tutustua muihin aiheeseen liittyviin alan haarakkeisiin. Sisäistin tärkeimmän tiedon niiltä 

kursseilta ja toin ne Suomeen, jotta voisin käyttää niitä projektissani. 

Käsi kädessä kulkee myös konteksti: Miksi tämä hahmo on ”tämmöinen” ja mikä ”tämän” on 

aiheuttanut. Johtuuko hahmon änkytys lapsuuden traumasta, vai onko se perinnöllistä. Lukija 

saattaa hämmentyä tietyissä kohdissa, kun käsittelen liian suurta osa-aluetta aiherajauksen 

ulkopuolella, kuten hahmosuunnittelun perusteita. Se on erittäin laaja käsite itsessään, mutta 

meidän on kuljettava alussa teorian pinnalla, ennen kuin voimme pidättää henkeämme ja sukeltaa 



tarkempiin käsitteisiin. Pelkkä hahmon siluetti voi viestittää, millainen persoona hänellä on. Eli jo 

varhaisessa vaiheessa mietitään, mitä lukija tai katsoja mahdollisesti kokee, kun hahmoa esitellään 

ensimmäistä kertaa. Tästä syystä hahmosuunnittelijan työ on tärkeä, jotta tuotoksemme sulattaisi 

ihmisten sydämet. 

Haluan mainita muutamia teoksia sarjakuvista, elokuvista, musiikista ja pop-kulttuurista, jotka 

antoivat massiivisesti inspiraatiota ja motivaatiota minulle luoda taidetta ja uutta muotoilua. 

Seuraavaksi lista teoksista, jotka ovat inspiroineet minua: 

TAULUKKO 1. Teoksia,  jotka ovat vaikuttaneet ja inspiroineet minua hahmosuunnittelussa (Egor Sandalnev 2018) 

Sarjakuvat (manga) 
Blame! 
Biomega 
Dead Dead Demons Dededede Destruction 
Genshiken 
Afro Samurai 
Battle Angel Alita 
Akira 
Terraformars 

Sarjakuvat (länsimainen) 
Kick-Ass 
Judge Dredd 
Star Wars 
 

Elokuvat 
Planet of The Apes 
Mad Max -trilogia 
It 
Interstellar 

Animaatiot 
Akira 
Nausicaa 
Afro Samurai 

 

 

  



1.2 Tavoitteet 
 

En tee opinnäytetyötäni asiakkaalle tai yritykselle, joten tahdon rauhassa tutkia mahdollisuuksiani 

ja projektikohtaista kehitystäni hahmosuunittelun parissa. Tarkoituksenani on löytää alan töitä 

mielenkiintoisesta yrityksestä ja tästä opinnäytetyöstä teen ehdottomasti mahdollisimman hyvän, 

jotta voin käyttää sitä työnäytteenäni myöhemmin. Tämän opinnäytetyön haluaisin toimivan myös 

”How To” -kirjana. Tai ainakin tahdon, että tästä opinnäytetyöstä, voisi myöhemmin muokata 

sellaisen pienellä lisätyöllä. 

Työssäni näkyvin tavoite on toki osoittaa, että en pelkästään ole oman alan ammattilainen ja etten 

pelkästään täytä konseptitaitelijan kriteerejä, vaan että olen myös innovatiivinen 

hahmosuunnitteluprosessin kehittelyssä. Todistan nämä asiat työprosessin raportoinnin kautta. 

Innovatiivinen hahmosuunnittelu on vaikeaa ja kilpailu alalla on kovaa. Onneksi aihe tulee minulle 

yhä tututmmaksi, jolloin on helpompaa löytää se oma tyylini.  

 

4.2.1 Termistö 
 

Flanderisointi = Prosessi, jolloin hahmon ominaisuudet muuttuvat liian ylikorostetuiksi. Tällöin ylikorostus 

muuttuu hahmon ainoaksi mielenkiinnon ominaisuudeksi (YouTube - Entertain The Elk 2018)  

Arkkityypit = Arkkityypit ovat universaaleja hahmojen ja kerronnallisten funktioiden malleja, jotka ovat 

keskeinen osa koko ihmiskunnan kertomakulttuuria ja kollektiivista piilotajuntaa. Esim: sankari, mentori, 

viestintuoja, muodonmuuttaja, apulainen jne. (elokuvapolku.fi – Arkkityypit viitattu 2.8.2018) 

House Style = "Artistic expressiveness of a highly individualistic sort had never been particularly welcomed 

by traditional comic book publishers. The corporate mind, ever focused on the bottom line of the balance 

sheet, favored bland "house styles" of rendering..." 

Scale (noun.) = The relation between the real size of something and its size on a map, model, or diagram. 

(Cambridge Business English Dictionary. Lainattu 6.6.2018)  

OC (shortened) = Original Character (Creating Characters. Tom Bancroft, Lainattu 7.8.2018) 

Personoida = yksilöidä, tehdä henkilökohtaiseksi, yksilöllistää, elollistaa, edustaa, ilmentää, ruumiillistua, 

olla, henkilöidä, henkilöityä, persoonallistua, antaa muoto jllk, henkilökohtaistaa, henkilöityä (Creating 

Characters. Tom Bancroft, Lainattu 7.8.2018) 

  



2 Tietoperusta 
 

2.1 Character Design – mitä tarvitaan tietää? 
 

Mikä on hahmosuunnittelu?  

Hahmosuunittelija on artisti, joka luo uusia, omaperäisiä hahmoja johonkin tarkoitukseen. Tämä 

hahmo voi perustua kuvaukseen tarinasta tai käsikirjoituksesta, sekä sijoittua elokuviin, TV-

sarjoihin, videopeleihin, lasten kirjoihin, web-animaatioihin, sarjakuviin, sarjakuvastrippeihin tai 

jopa lisenssöintiin tai lelumuotoiluun. (Bancroft 2018) 

Jos ymmärrämme merkityksen ja kontekstin hahmo -käsityksessä, voimme kartoittaa paremmin, 

miten saamme hahmosta elävän tuntuisen. Periaatteessa se on henkilön heijastus, joka kuljettaa 

tarinaa eteenpäin. Hyvässä tarinankerronnassa on hyvin uskottavia hahmoja. Riippuen 

kohderyhmästä ja viihteen lajista, hahmon rakentaminen tapahtuu eri tavalla. Lasten tarinoissa 

hahmot ovat yleensä mahdollisimman selvät: kuka hyväntahtoinen, maskotti tai vanhus. Kun 

mennään enemmän aikuismaiseen tarinakerrontaan, hahmot ovat jollakin tavalla 

monimutkaisempia, kun niihin liittyy enemmän syvyyttä ja uskottavuutta. Esimerkiksi Sherlock 

Holmes on korostettu selvästi hyvin intohimoisena etsivänä, sekä hänen ympärille rakennettiin 

apuhahmoja, kuten Dr. Watson ja Ms. Hudson, joiden interaktiolla tarina ja uskottavuus herää. 

Syvyys tulee esille tarinan etenemisessä ja hahmojen kehittymisessä. Kuten aina romaaneja 

analysoidessaan, syvyys tulee esille tarinan etenemisen kautta, mutta vieläkin enemmän syvyys 

näkyy hahmojen kuvauksessa ja toiminnassa. 

Pysykäämme vielä kirjallisuuden parissa. Useammin niissä on hahmo, joka vie lukijaa eteenpäin ja 

auttaa paremmin sisäistämään massiivisen määrän tekstiä. Hahmo rakentuu kirjoissa erilaisten 

kuvauksien ja attribuutioiden avulla, joita kirjailija kokoaa sen ympärille. Kirjailijat osaavat 

tekstillään asetella senhetkiset ajatukset juuri oikeaan järjestykseen, jotta voimme saada riittävästi 

informaatiota tapahtumasta. Tämän ilmaisutapa on niin voimakas, että taiteilijat voivat 

visualisoida tarkasti ja siirtää kaiken tarpeellisen sisällön toiseen viihde-/mediamuotoon, kuten 

elokuviin ja videopeleihin. Näissä adaptaatioissa on vahvasti mukana hahmojen keksijä, sillä hän 

on paras selittämään oikean kontekstin hahmon käyttäytymiseen. 

Tyylillä on väliä riippuen mille formaatille hahmoa tarvitaan. Haarukointi hahmosuunnittelun 

variaatioiden välillä saattaa mennä ääripäähän graafisuudessaan, kuten esimerkiksi Hello Kittystä 

aina hyvin fotorealistiseen CGI -animoituihin hahmoihin, kuten Hulk Avengers -elokuvista. 

Hahmosuunnittelun perusta piilee piirustustaidossa. Olkoon se piirtäminen kynällä ja paperilla tai 

piirtäminen digitaalisesti Wacom -tabletilla, tietokoneet ja ohjelmat eivät välitä aitoa 

hahmosuunnitteluprosessin alkuvaihetta. Hahmosuunnittelijalla pitäisi olla vahva tieto piirtämisen 

ja muotoilun perusteista, jotta hän pääsisi luomaan oikeantuntuisen hahmon tarinaan.  Jonka 

jälkeen vaihtoehto hahmosta päätyy pidemmälle, jossa siitä tehdään 3D-versio, jota taas voi 

käyttää peleissä ja CG -animaatioissa. Isoimmissa studioissa hahmon keksijä ja mallintaja ovat eri 

ihmisiä, pienemmissä ne työt ovat yleensä yhden ihmisen harteilla. (Tom Bancroft lainaus 

12.6.2018) 



 

2.2 Esimerkki hyvästä ja huonosta hahmosuunnittelusta 
 

Tapaus 1 

Hyvä hahmosuunnittelu: Overwatch 

Jos keksitään vähintään yksi syy Overwatchin menestykseen, se olisi ehdottomasti hyvä hahmosuunnittelu. 

Jokainen siluetti, puvustus, taustatarina, värikartta, liikkuminen ja puhetapa vaikuttaa hahmon ja katsojan 

vuorovaikutukseen. Blizzard otti haasteeksi luoda hahmoja ympäri eri kulttuureja ja teknologian 

innovatiivisuuksia huomioiden, sillä kyseessä on tulevaisuus. Me samaistumme näihin hahmoihin, vaikka 

jotkut niistä ovat robotteja, eläimiä, kyborgeja tai eri sukupuolta ja etnisyyttä edustavia hahmoja.  

 
KUVA 2. Overwatch -pelin hahmot (Brianne, drawntogame.com 2018) 

 
KUVA 3. Overwatch hahmot pelkistetty perusmuotoihin, jossa noudatetaan väriprosentit: 60-30-10 -sääntö (Tato, 

2018)  

  



Tapaus 2 

Huono hahmosuunnittelu: Lawbreakers 

Lawbreakers on yksi surullisimmista esimerkeistä, mitä peliteollisuudessa päästään näkemään. 

Steamchartsin mukaan pelaajamäärä laski nopeasti nollaan pelin julkaisemisen jälkeen ja pysynyt siellä, 

vaikka peli on ollut markkinoilla hieman yli vuoden. Pelin suosioon vaikuttaa useammat syyt, kuin 

pelkästään hahmosuunnittelu. Huono ja negatiivinen asenne mediassa, ennakkoasenne, markkinointi, 

pelintekijöiden aggressiivisuus faneja kohtaan ja muut vastaavat. Haluan selventää design-tasolla mikä 

Lawbreakersilla meni pieleen, tekemällä syvemmän analyysin hahmoista. (Arstechnica.com 2018) 

Haluan täsmentää väitettäni: Laatu Lawbreakers pelissä on helposti AAA -pelien tasoa. Mutta hahmojen 

suunnittelussa oli valitettavan paljon huonoja puolia. Kaikki hahmot ovat silueteiltaan samantapaisia ja ne 

vaikuttavat elottomilta. Hahmoista ei näe eroa. Peli on kaunis ja sen ympäristö sekä konsepti ovat 

mielenkiintoisia. Kuitenkin edellinen esimerkkipeli, Overwatch, näyttää, että rakennettaessa maailma 

hahmojen ympärillä, näemme ja koemme asiat hahmojen silmin. Lawbreakersin hahmot seuraavat samaa 

hahmologiikkaa kuin esimerkiksi Call of Duty -pelit: Juokse ja ammu. Mutta pelin alkuperä on ”hero 

shooter”, eli First Person Shooter ja Moba -genreiden yhdistäminen, jolloin pääpaino on mielummin oltava 

hahmoissa, muuten peli on hieman kaikkea, mutta ei kuitenkaan oikein mitään, samanaikaisesti. 

 

 TAULUKKO 4. Steamchartissa olevavertailutaulukko koskien LawBreakers -pelaajamäärää (Steam, 2018) 

 



 
KUVA 5. LawBreakers -hahmot eivät omista persoonallisuutta tai syytä samaistua (lawbreakers.gamepedia.com 2018) 

 

 
KUVA 6. LawBreakers naishahmot rivissä (reddit.com 2018) 

 

 

 

 

  



2.3 Hahmosuunnittelun tarkoitus 
 

Tahtoisin tuoda esille tarkemmin, miten paljon hahmon huolellisesta suunnittelusta on hyötyä.  

Erityisesti nykypäivänä tämä aihe on ollut esillä peliuutisissa. Uudet hahmot joko jatkavat 

elinkaartaan erinomaisen suosionsa ansiosta, tai sitten ihmiset vain unohtavat hahmon 

olemassaolosta.  

Kuten logoissa, hahmon pitää suunnitella kerrallaan hyvin, jotta korjauksia tarvitsisi tehdä 

jälkeenpäin mahdollisimman vähän. Menestyksellä on erilaiset tiet kohti hahmon näkyvyyttä ja 

mielenkiinnon säilyvyyttä. Menestymisen myötä aletaan tekemään erilaisia tuotteita printtien ja 

figuurien muodossa, joka on bisneksen kannalta tuottavaa. Jos ei tehdä tuotteita, hahmokonseptia 

voidaan käyttää erilaisissa adaptaatioissa, jolloin sarjakuvahahmosta tehdään kirja tai sarjakuva-

animaatio. Taustatarinan keksimiseen ei välttämättä tarvita hahmon kehittäjää, mutta tarina on 

hyvä liittää hahmoon. Tarinaa voidaan myöhemmin kehittää ja kertoa isolle yleisölle, mikä vie 

hahmoa eteenpäin pop-kulttuurissa. 

Henkisyyden kannalta hahmot ovat meille tärkeitä fiktiivisia tovereita. Monet lapset samaistuvat 

Hämähäkkimieheen ja Dragon Ball:n Gokuun tekemällä hyviä tekoja. Hahmot voivat kasvattaa ja 

opettaa moraalia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että loisimme pelkästään hahmoja, jotka tekevät 

kaiken oikein. Uskon että hahmon personointi auttaa syventymään hahmon näkökulmaa 

parhaiten. Hahmon on tehtävä vääriä valintoja, jotta hän myöhemmin ymmärtäisi ne vääriksi ja jos 

teon eettisyys on ristiriitainen, antaisin tilanteelle mahdollisimman tarkan kontekstin ja avaisin 

keskustelun, miten oikein tai väärin hahmo toimi annetussa tilanteessa. 

2.4 Viihdeteollisuus ja hahmosuunnittelu 
 

Viihdeteollisuudessa pyörii raha, fanit ja kulttuuri, jotka ylläpitävät hahmojen olemassaoloa. 

Viihdeteollisuus on kaupallisen massaviihteen teollinen tuotanto. (suomisanakirja - 

viihdeteollisuus, 2018). Viihdeteollisuus päästää sisäänsä tuoreita ideoita ja kehittää vanhoja ajan 

tasalle.  

Kun viihdebisneksessä tahdotaan esittää oma projekti, suoritetaan pitchaus joko yrityksen 

päällikölle tai sitten investoijille. Yksi syy, miksi pidän tärkeänä tuoda tämän osuuden 

opinnäytetyössäni esille on juuri mahdollisuus siirtää tarinan tai hahmon kautta vaikka katsojan 

samaistumisen, jonka voi arvioida arvokkaaksi viihdeteollisuuden markkinoissa. Tämäntapaisen 

idean pitchaaminenon haastavaa pelkällä tekstillä. Sen lisäksi täytyy olla kattava visuaalinen 

presentaatio. Pitchissa voidaan näyttää laajaa valikoimaa elementtejä, jotka tukevat hahmon 

olemusta, esimerkiksi mielentilat, emootiot, värimaailmat, symboliikat, status ja rakenne. 

Ihmiset voivat haluta opiskella viihdealalle eri lähtökohdista, kuitenkin heidän on tiedettävä, että 

heidän tärkein funktionsa on miellyttää tai yllättää katsojia. Jokaisen suuremman projektin takana 

on tiimi ammattilaisia, jotka osaamisensa ja persoonallisuuksiensa kautta tuovat raa’an ajatuksen 

suureen produktioon. Animaatiota tehdessään muusikot liittävät tunteelle sopivan musiikin, 

mallintajat rakentavat syvyyttä, käsikirjoittavat luovat tarinan kulkua ja hahmosuunnittelijat 

antavat elämäntarinan sankareille ja heitä ympäröiville hahmoille. 



 

2.5 Hahmojen ominaisuudet 100 vuoden historiassa 
 

Mietin jo opinnäytetyön varhaisissa vaiheissa, miten saan potkaistua hahmotietämykseni 

seuraavalle tasolle ja tietysti yksi parhaimmista tavoista on benchmarkata hahmoja eri historian 

kausilta ja miettiä hyvän hahmosuunnittelun menneisyyttä, nykyaikaa ja tulevaisuutta. Tässä 

analyysissä otin mukaan esimerkkejä historian kuuluisimmista hahmoista ja pistin niitä aikajanalle. 

Kun katsotaan hahmoja niiden vuosikymmeneltä, on myös tärkeä miettiä, onko juuri siinä 

aikakautena, kulttuurissa tai ihmisissä ollut muutos. Sitten katsomme vielä tarkemmin teknologian 

muutoksiin, muotiin tai trendiin. Jos vielä syvennymme yksittäisten hahmojen suosioon viimeisten 

vuosikymmenten aikana, voimme seurata, miten hahmon muotoilukieli muuttui menneisyydestä 

nykyaikaan meille sopivammaksi hahmokuvaksi.  

Minua kiusasi ajatus: mitä on asiat tai kriteerit, joiden mukaan hahmo jäi kansan suosioon ja jopa 

pysyi suosiossa meidän aikakauteen asti. Hahmon tutkiminen historiallisesta näkökulmasta on 

mielestäni todella tärkeä vaihe, sillä jos muistaa historian, ymmärtää nykyajan ja miksipä näiden 

tietojen kautta saa vilkaista tulevaisuuteenkin. 

1930 

  

KUVA 7. Vanhin ja tunnetuin Mikki Hiiri -animaatio nimeltään Steamboat Willie (pophistorydig.com 2018) 

Vaikka meillä on syitä tarkastella erilaisia hahmoja ja niiden kehitystä ennen 1930 -lukua, tämän 

historiallisen vertauksen kautta valitsin vain 1930 -luvulta alkavia hahmoja. Mainittu 

vuosikymmenen oli arvokas nousevan animaation ja sarjakuvateollisuuden kannalta, sillä löytyi 

ensimmäisiä ihmisiä, jotka uskalsivat yhdistää taidetta ja liikkuvan kuvan teknologian toisiinsa.  

 

 

 

 



 

 

 

1940 

  

KUVA 8. Ensimmäiset Batman -sarjakuvat ilmestyivät 1939 alkaen Yhdysvalloissa (Amazon.com 2018) 

Itse pidän 1940 -luvun hahmosuunnittelun varhaisimmista läpimurroista, sillä silloin luotiin 

supersankarihahmojen standartti, jota käytämme tänäkin päivänä. Tälle vuosikymmenelle oli 

olennaista luoda antropomorfisia olentoja, eli eläimiä, joilla on ihmisolemus. Tämä vuosikymmen 

avasi taiteilijoille idean, että voimme tehdä uudenlaista viihdettä animaation ja sarjakuvien 

muodossa. Voimme tuoda niiden kautta iloa, opetuksia tai jopa välittää propagandaa. 

 

 

 



 

 

1950 

  

KUVA 9. Charlie Brown -evoluutio vuosien mittaan (Little, Brown and Company, 2018) 

Toisen maailmansodan päätyttyä,viihde tarvitsi uusia suuntia. Värikkäimmät esimerkit ovat James 

Bond romaanit ja Charlie Brown -sarjakuvat. Länsimaiden konfliktien loputtua avautui tie uuteen 

teknologiaan ja viihdemuotoon. Aina, kun viihteelle vapautuu tilaa ja kysyntä kasvaa, alkaa suuri 

kiihdytys kohti uusia elämyksiä. Pian esimerkiksi James Bondista ilmestyy ensimmäinen live action 

-elokuva kirjan pohjalta, joka antaa hyvän esimerkin viihdeteollisuudelle. Kirjan pohjalta voi 

adoptoida tarinakonseptin uuteen muotoon. Tämän jälkeen adaptaatiot yleistyvät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



1960 

  

KUVA 10. Flinstones -animaatiosarjan ääninäyttelijät Alan Reed ja Jean Vander Pyle (Fanpop, 2018) 

1960 -lukua kuvaa parhaiten viihdeteollisuuden massatuotanto. Esimerkkinä mainitsen Flintstone -

animaation, joka oli hyvin halpa animaatiosarja 60 -luvulla. Siinä yritettiin saada pois 

mahdollisimman paljon hahmon liikkeitä, sillä niitä oli hidasta tuottaa 15/30 kuvaa-per-sekunti-

menetelmällä (eli 15:sta 30:aan kuvaan sekunnissa). Toisin sanoen huomattiin, että voimme 

massatuottaa animaatioita käyttämättä suurta määrää taiteilijoita tai aikaa. Länsimaissa talous 

kiihtyi, jonka seurauksena suurimmalle osalle perheistä tuli televisio. Tämän ansiosta ”piirretyt” 

nousivat suureen suosioon lasten ja vanhempien keskuudessa. Ennen tätä aikaa piirretyt 

animaatiot olivat lyhytelokuvien muodossa elokuvateattereissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1970 

 
KUVA 11. Kokokuva Darth Vaderista (bustle.com 2018) 

Omana suurena suosikkina on 1970-luvun scifi -buumi. Tieteiskirjallisuus sai nuorten ja aikuisten 

huomion. Suurimmista ja kuuluisimmista elokuva- ja sarjatuotannoista johtoasemaan listautuvat 

Star Trek ja Star Wars, jotka yllättäen ovat kovassa suosiossa nykypäivänäkin ja joista tehdään yhä 

jatko-osia. Sci-fin suosio ei yllätä, sillä USA:n ja Neuvostoliiton välinen avaruuskilpailu 60- ja 70- 

luvuilla oli aktiivisimmillaan, mikä avasi täysin uuden ulottuvuuden avaruuden tutkimuksissa. 

Taiteilijat ja kirjailijat alkoivat kuvailemaan, miltä näyttäisi elämä tulevaisuudessa tai toisilla 

planeetoilla. Tämä auttoi ennustamaan, millaista teknologiaa tulevaisuudessa voimme tarvita.  

Lisäksi on kiitettävä 70-luvun musiikkia ja pop -kulttuuria, jotka antoivat varmuutta käyttää 

taiteessa enemmän väriä ja postmodernisuuden tuntua. Tämän ansiosta hahmojen 

piirustusjälkeen tulee enemmän väriä ja varjon dynaamisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1980 

 
KUVA 12. E.T -avaruusolio, joka on myös ystävä (thewrap.com 2018) 

1980-luvun nimeäisin ”laadun aikakaudeksi”, loogisesti teknologian paranemisen takia. Tämä 

aikakausi on aiheelleni ajankohtainen, seuraan ajatusta muutamalla esimerkillä. 

Mielenkiintoisimmat hahmokonseptit ovat E.T. (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982) ja Yoda (Star 

Wars: The Empire Trikes Back, 1980). Ne eivät näytä ihmisiltä, vaan enemmän humanoideilta tai 

ihmisen inspiroimilta olennoilta. Hahmot ovat kuitenkin sen verran hyvin personalisoituja. Ne ovat 

sympaattisia ja samaistuttavia olentoja. E.T. ei puhu oikeastaan mitään , mutta sen hyväntahtoiset 

eleet ovat merkittäviä persoonallisuuden kannalta. Yoda on vanha ja viisas avaruusolento, joka on 

elänyt jo satoja vuosia ja kerännyt arvokasta tietoa ympäri galaksia. Hän on selvässä mentorin 

roolissa Star Wars -franchisessa. Hänen mielipiteensä eivät ole pelkästään merkittäviä, mutta 

elokuvissa ne otetaan vakavasti. Kokoonsa nähden hän on hyvin voimakas, mikä vakuuttaa 

katsojan hahmon mahdollisuuksista. 

 

 

 

 

 

 

  



1990 

 
KUVA 13. Sonic The Hedgehog -videopeli 1991 (ign.com 2018) 

1990-luku on lähellä sydäntäni, sillä synnyin ja kasvoin kouluikäiseksi tämän vuosikymmenen 

aikana. Digitalisaatio voisi olla voimakkain sana kuvaamaan 90-lukua. Digikamerat, VHS/DVD/CD, 

internet ja viestikoneet viittaavat globalisaatioon ja sen mukaan muuttuviin viihdemarkkinoihin. 

CGI liitetään sinne ja tänne, viihdeohjelmia ja piirrettyjä myönnetään julkaistaviksi ja ideoita 

jätetään kypsymään. Playstation ja muut konsolit herättävät ihmiset ottamaan pelituotannon 

tosissaan. Konsolipelejä ennustetaan myytävän miljoonia. Eri kulttihahmoja aletaan arvostamaan 

uudella tavalla. Kuuluisimpia kulttihahmo esimerkkejä: Sonic The Hedgehog, Pikachu, Forrest 

Gump, Jack Skellington, Harry Potter, Powerpuff Girls, South Parkin poikajengi ja monet muut.  

 

 

 

 

 

 

  



2000 

 
KUVA 14. Ensimmäisen Shrek -elokuvan mieleenpainuvat pääsankarit (Polygon, 2018) 

Disney ja monet muut suuren luokan studiot siirtyivät tuottamaan animaatioitaan CGI:nä. 

Hahmojen kannalta 2000 -lukua nimeäisin sekatekniikan ajaksi. Animaatiotuotannosta 

puhuttaessa monet länsimaiset studiot yrittivät tehdä hahmoja tietokoneella ja 3D-ohjelmilla 

sympaattisemmiksi ja samaistuttavammiksi. Idässä, kuten Japanissa ja Etelä-Koreassa hahmojen 

2D käsittelyjälki ei taas ole kadonnut mihinkään. Tämän lisäksi Japanissa animaatioiden ja sarjojen 

kohderyhmät ovat laajat. Esimerkiksi joissakin lastensarjoissa saattaa olla aikuisille hyvin läheinen 

teema. Näissä sarjoissa ja animaatioissa on myös käsitelty vahvasti pettämistä, perheväkivaltaa, 

stressiä ja vastuuta. Nämä aiheet eivät tule heti mieleen, kun puhutaan lapsille suunnatuista 

ohjelmista, mutta toisaalta Japanista voi löytää myös lasten kauhusarjakuviakin.  

 

 

 

 

 

 

 

  



2010 

 
KUVA 15. Doomfist -pelihahmo, jossa sekoittuu ampuminen ja lyönticombot (playoverwatch, 2018) 

On kausi, jolloin jokainen yksilö voi antaa maailmalle jotain aivan uskomattoman mieleenpainuvaa 

käyttäen internettiä. Henkilökohtaisesti pidän siitä, miten videopelit kehittyivät ja 

taidesuuntaukset maailmojen ja hahmojen suunnittelussa on monimuotoisempaa. Esimerkiksi 

Cuphead on tasohyppelypeli, joka on saanut inspiraatiota 1930 -luvun animaatioista. Minulle ja 

noin 40 miljoonalle muulle pelaajalle tuttu Overwatch- peli, rakentuu täysin hahmojen ympärille. 

hahmojen persoonat ovat todella voimakkaasti näkyvissä teknisissä esimerkeissä. Esimerkiksi 

miten hahmon tunnistaa First Person Shooter -näkymän kautta? Se ei ole helppoa, mutta aseiden 

liike, hahmon askeleet, katseen taso, aseiden pito käsissä, aseiden koostumus ynnä muut pienet 

asiat, jotka ovat osana pelin loppuunvietyä taiteellista jälkeä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 

 
KUVA 16. Salaperäisen pelin Death Stranding -juliste, jossa pääroolissä on näyttelijä Norman 

Reedus (gamerant 2018) 

Olemme hyvin lähellä vuotta 2020, mutta on vaikea sanoa, mitä voimme viihdeteollisuuden 

kannalta toteuttaa tulevalla vuosikymmenellä. Äänekkäin spekulaatio olisi VR -kehittyminen ja 

monipuolistuminen. Korporaatiot tarkkailevat ihmisten mielenkiinnon kohteita ja ottavat ideoita 

huomioon VR -produktioiden kehittämiseen, olkoon se uusi tietokonepeli, sisätilan simulaatio tai 

virtuaalinen seksipartnerin imitaatio. Hyvänä esimerkkinä on Death  Stranding, minkä peli-ideasta 

kukaan tiedä vielä paljoa, mutta teaser -trailereiden kautta on saatu ihmisiä kiinnostumaan sen 

hahmoista ja konseptista. Onko tämä yksi mahdollisuus tulevaisuuden pelihahmoille: tehdään 360 

asteen kuvaussessio, puetaan motion tracking -puvut ja siirretään ne koodin muotoon ja lisätään 

vielä ääninäyttelijöiden tuhannet fraasit? Toinen mahdollisuus, joka nytkin kehittyy on A.I. -

teknologia. Nykyinen tekoäly osaa luoda omaperäistä taidetta, suunnitella/generoida 

pelimaailmoja (ks. Star Citizen -peli) ja luoda hahmon liikkumista ilman ihmisen sekaantumista 

tietokonekoodiin. Luoko 2020 -luvun lopussa ihminen enää taidetta tai hahmoja itse? Ja jos luo, 

kuinka paljon verrattavissa tekoälyyn? 

Yhteenveto idealleni: 

Kokonaisuudessaan olen miettinyt, mitkä asiat inspiroivat minua eri aikakausissa ja miten pystyn 

hyödyntämään tätä tietoa työssäni. Luulen, että ei ole välttämätöntä irrottaa erilaisia elementtejä 

vanhoista kuuluisista ideakonsepteista ja kiinnittää niitä omaan prosessiin, mutta toisaalta 

historiallisia elementtejä on hyvä palauttaa mieleen ja pitää ne lähellä, jotta niitä voi hyödyntää 

oikeassa paikassa. Haluan luetella lyhyesti, mitkä elementit ovat minulle tärkeitä jokaiselta 

aikakaudelta: 

 



1930: Mustavalkoisuus, antropomorfisuus, musikaalisuus.  

1940: Supervoimat, sarjakuvamaisuus, yliluonnollisuus. 

1950: Hahmojen näkyvyys lehdissä, kirjoista ja sarjakuvista televisiolle sarjoiksi. 

1960: Yleistyvyys, väritelevisio, massatuotannon tekniikat. 

1970: Avaruusteema, scifi, fiktiivisen genren laatu nousee. 

1980: Viihdettä lapsille, samaistumiskelpoisia hahmoja ympäri maailmaa. 

1990: k16/k18 viihdettä hahmojen avulla käyttäen huumoria, gorea ja vaikeita teemoja. 

2000: CGI -hahmojen aikakausi, hyperrealistinen laatu. 

2010: Vapaa tyylien ja tekniikoiden käyttö, peli- ja animaatiohahmojen teko helpompaa kuin 

koskaan. 

2020: Laatu yhä realistisempaa, tekoäly hoitaa hahmosuunnittelun? 

(Ylhäällä oleva lista on laatimani näkemys eri aikakausien hahmojen erikoispiirteistä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 Oma prosessi kohti valmista hahmokonseptia sarjakuvaan 
 

Tässä osiossa paljastan työprosessiani, jolla herätän sarjakuvani hahmoja eloon ja annan niille 

inhimillisiä piirteitä. Odotettavissa on brainstormausta, kokeiluja ja paljon konseptitaidetta. Vaikka 

jokaista pientä ajatusta on vaikea ilmaista raportin muodossa, yritän kohdistaa huomiota erilaisiin 

kuviin matkallani kohti parempaa hahmon persoonallisuuden luomista. 

3.1 Alku ja lähestymisen perusta 
 

Työprosessi 

 
KUVA 17. Vesivärien kokeilu omalla työpöydälläni. Mielessä oli kokeilla hahmottaa väreillä ja istuttaa 

hahmoja samaan maailmaan (Egor Sandalnev, 2018) 

Kun puhutaan hahmosuunnittelun työprosessista, on tärkeä pitää mielessä, että ei ole olemassa 

valmista kaavaa hahmojen luomiselle. Yleensä se on hahmosuunnittelijan omaa kyvykkyyttä 

ratkaista ongelma senhetkisessä tapauksessa. Kun syvennymme hahmosuunnittelun työprosessiin 

ymmärrämme, että se on samantapainen prosessi teollisten muotoilijoiden kanssa: idea, 

brainstorm, sketsit, renderit, esitys jne. Konseptitaide on siis muotoilua hahmosuunnittelussakin, 

mutta se näyttää taiteellisemmalle, sillä kaikki riippuu vahvasti suunnittelijan 

kuvataideosaamisesta, kuten piirtämisestä ja maalaamisesta. 

Askel-1: Vanhat konseptit ja niiden analysointi 

Palaan hetkeksi alkuun ja ongelmaani: sarjakuvani hahmot ovat geneerisiä ja en omista 

konkreettista konseptitaidetta, joiden kautta voisin pysyä kartalla sarjakuvaa tehdessäni. 

Käytännössä suunnittelun alku tulee olemaan paljon helpompaa nyt, sillä minulla on olemassa 

sketsattuja sivuja potentiaalisesta sarjakuvasta ja niiden kautta voin seurata juonta paljon 



helpommin. Vanhoilla sivuilla potkaisen itseäni alkuun, teen tutkimustyötä hahmoista ja 

fiktiivisestä tulevaisuuden dystopisesta maailmasta. Seuraavat kuvat esittävät muutaman 

esimerkin, millaiseen maailmaan hahmon sijoitan, konteksti. Tässä on esimerkki: 

KUVA 18 – 23. Japanissa ollessani vaihtovuonna, hahmotin ensimmäisiä sivuja kokeilun nimessä 

omaan sarjakuvaani (Egor Sandalnev 2018) 

.  



 

 

Lähestyin omaa konseptia vanhan sarjakuvani kautta, teen sen siis uudestaan. Huomasin, että 

hahmot muuttuvat liian usein, kun selaa sarjakuvaa, eli niissä ei ole säilyvää hahmon olemusta. Se 



johtuu siitä, että joitakin hahmoja suunnittelin suoraan sarjakuvaan, kun tein sitä. En ole keksinyt 

hahmoille mitään taustatarinaa, enkä ollut perillä miten jokaisen puvustusta tai vartalon 

elementtiä piirretään ilman, että sivu kerrallaan tutkisin, mitä varten tämä arpi, ase tai väri sopisi 

hahmolle. Jos tiivistää tämän kaiken, kutsuisin sitä sotkuksi ja epäjärjestykseksi. Aion selkeyttää ja 

järjestää työtäni, sekä tehdä kaikesta esityskuvia presentaatioon asti, jotta muut ymmärtäisivät 

ideani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2 Oman konseptin kriteerien määrittely 
 

Askel-2: Kartoitus näkyviin ja tyylisuunnan päättäminen 

Kriteereillä haluan antaa omalle hahmosuunnittelulleni rajat. Kartoitan maailmani siis sanojen 

muotoon. Hankin fiktiolleni siis genresanoja, adjektiiveja, kuvauksia ja mielleyhtymiä. Tämä vaihe 

määrittää hahmojeni kokonaisuutta siten, että ne eivät ainakaan sijoitu meidän aikaamme ja 

joudumme kehittämän heille mahdollisesti uuden kulttuurin ja ympäristön, joiden kautta heidän 

persoonallisuuksilleen olisi tilaa kehittyä. 

Genre + alaotsikot: 

scifi, tulevaisuus, cyberpunk, biohazard, geenimuunnelmat, kyborgit, supervoimat, dystopia 

Ikäryhmä, yleisö:  

Tuotteeni ikärajaksi valitsin 16+, sillä sarjakuvani sisällössä on läsnä kuolema, väkivalta, 

alastomuus, rikollisuus, päihteet, erotiikka ja muut ikärajoitteiset aiheet. (IGN – Pegi rating, 2018) 

Kohderyhmäni on siis nuoriso, joka sietää rankempia ja synkempiä teemoja. Kohderyhmän 

kiinnostuksen kohteena on selvästi teknologia ja sen fiktio, sekä maailman dystopinen asetelma. 

Ryhmää ei häiritse tarinan väkivalta ja siinä oleva alastomuus. Antropomorfian fanit olisivat 

tyytyväisiä joidenkin hahmojen suunnittelusta, joka olisi oletettavasti ihmisen ja 

eläimen/hyönteisen yhdistelmä. Ihmiset, jotka haluavat päähahmoksi naispuolisen henkilön 

saisivat positiivisen uutisen naishahmon toteuttamisesta ja hänen supervoimistaan. Supervoimista 

puheenollen: tarinassa on voimakas kybernetiikan ja yliluonnollisen yhdistelmä. 

Moodboard 

Tarinani on todella naispainotteinen, minkä takia keräsin tyyli- ja inspiraatioreferenssiksi paljon 

visuaalista mallia Pinterestistä kategoriasanoilla ”cyborg”, ”scifi” ja ”machines”. Halusin enemmän 

mallia metalliraajoihin ja pukuihin, sekä siihen, miltä näyttäisi naispuolinen henkilö, jos hän 

käyttäisi niitä. Haussa oli myös antropomorfiset ihmiset, joten nekin ovat todella tärkeitä, sillä 

maailmassani on fantasiapohjaiset elementit.  



  

KUVA 24. Moodboard hahmolleni (Sandalnev 2018) 

 

Pahikset 

Monessa fiktiivisessa universumissa ”pahiksia” ja ”hyviksiä” erotellaan selkeästi. Länsimaiden ja 

itämaiden fiktiivessä tarinakerronnassa molempien osapuolten piirteet ovat  hyvin ylikorostettuja 

ja kliseisiä. Haluaisin kiinnittää kuitenkin erityisesti huomiota siihen, miten tulen esittämään 

pahiksia yleisölle. Huomioiden Youtube kommentaattorin Super Eyepatch Wolf analyysiä, mikä sai 

minut miettimään toisella tavalla pahiksia. Videossa mainitaan, että Hunter x Hunter -anime sarjan 

pahikset ovat näytetty mielenkiintoisella tavalla, rikkomalla stigmat ja kliseet, sekä lisäämällä heille 

inhimillisiä elementtejä. Kliseitä rikotaan sillä, että tarinoitsija vie lukijan katsomaan, miltä 

pahisten arkielämä näyttää. Pahikset saavat inhimillisen statuksen lukijan silmissä. Eli vaikka jos 

pahis kuolee pois sarjassa, syystä tai toisesta, välitämme siitä hahmosta ja hahmon kuolema luo 

tunteita. Elämässäkään kaikki asiat eivät ole mustavalkoisia, joten tässä sarjassa voisin käyttää 

samoja dramaattisia keinoja. (YouTube Super Eyepatch Wolf, 2015) 



Tämä pahisten ”inhimillistäminen” toimii tehokkaana tunnelman keinona. Tästä seuraa kysymys: 

voiko päähahmon läheiset toverit olla jollakin tavalla pahiksia ja samalla seurata ja auttaa 

päähahmona kuin hyväntahtoiset hahmot? 

 

3.3 Taidetekniikat hahmojen näkyvyydessä 
 

Muodot 

 
KUVA 25. Aladdin -animaation hahmojen muodot (Disney 2018) 

Hyvän hahmon tunnistaa läheltä, kaukaa, valossa ja pimeässä. Hyvän muodon saavuttaminen on 

kokeiluprosessi, jossa joskus on pysähdyttävä ja katsottava työtä eri etäisyydestä ja kulmasta, sekä 

verrata muotoja olemassa oleviin hahmoihin. Eri viihdemuodoilla, kuten animaatioilla, sarjakuvilla 

ja peleillä on hahmojen kohtaamisia toistensa kanssa ja samalla ne saattavat vuorovaikuttaa 

ympäristönsä kanssa.  

Esimerkiksi, jos Batman ja Superman kohtaavat toisiaan taistelun muodossa, on pidettävä katsojat 

kartalla, mitä taistelutoimintoja kumpikin käyttää. Nämä kaksi hahmoa ovat kuitenkin silueteiltaan 

niin hyvin eroteltuja, että hämmennystä taistelukohtausten aikana ei synny. Kuvitellaan, että 

molemmat hahmot ovat pimeämmässä tilassa ja näämme pelkästään muodot. Jo ulkonäössä 

huomaamme, että puvustuksessa Batmanilla on terävät korvat kypärässään ja asento on seisten 

vahvasti maata vasten taisteluasennossa, selkä hieman käyränä ja silmät aina taistelukohteessa 

ikään kuin valmiina torjumaan seuraavan iskun. Teräsmiehellä sen sijaan on suora ryhti, ei 



päähinettä ja muutenkin varmempi asento, sillä hän omistaa lentokyvyn ja saattaa tilaisuuden 

sattuessa lentää ilman minkäänlaista vaivaa. 

Hahmon muodon ja siluetin suunnittelu on ehkäpä paras visuaalinen ensivaikutelma hänen 

persoonallisuudestaan. Ajatellaan käyttäen analogiaa: Mies purkaa auton ja laittaa mekaaniset 

osat erilleen autosta. Hän katsoo auton runkoa ja tunnistaa helposti sen autoksi ja jopa mihin auto 

kykenisi, ensivaikutelma toimitettu. Sama hahmosuunnittelussa: katsomme hahmon muotoa 

(auton runko) ja hahmoon tutustuessa interaktioiden ja tapojen kautta saamme tietoa hänen 

persoonallisuudestaan (auton osat ja tekniset mahdollisuudet). Ja toistan tässäkin, että jos 

muodon kautta saadaan oikea ensivaikutelma hahmosta, muodon demonstroiminen on suoritettu 

oikein. (Animationport, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KUVA 26. Itse Ilkimys 2 -animaation hahmojen muotodiversiteetti (Universal Pictures 2018) 

 

3.4 Oman hahmon suunnittelu 
 

Tässä segmentissä keskityn päähahmoni uudelleensuunnitteluun. Ongelmana on, että itse 

hahmosuunnittelijana tiedän, mitä hahmoltani haluan ja tiedän myös, millainen hän tulee olemaan 

fiktiivisessä maailmassani. Mutta tämän kaiken haluan demonstroida kuvineen niille, jotka eivät 

tiedä mitään hahmonluontiprosessistani. Työhöni kuuluu näyttää, voiko hahmoon samaistua ja 

ymmärtää sen kokonaisen olemuksen käyttämällä kombinaatiota vanhasta sarjakuvastani ja 

hahmolle lisättyjä täydennyksiä. Tämä on toisaalta hyvin haastavaa, sillä kaikki ihmiset, joille esitän 

prosessini ovat erilaisia ja saattavat ymmärtää konseptin käyttäen omaa maailmankuvaansa. Siksi 

hahmosuunnittelun eri vaiheille on elintärkeää ottaa palautetta vastaan ja parannella hahmoa sitä 

mukaan. Suunnittelijan on oltava valmiina kuuntelemaan kaikenlaista palautetta, vaikka se 

merkkaisi hahmon suunnittelua kokonaan uusiksi. Rakastuminen omiin hahmomalleihin 

näyttävyyden kannalta on ymmärrettävää, mutta ajan myötä siitä on jollakin tasolla luovuttava ja 

suhtauduttava muutoksiin rauhallisesti. On annettava muiden ihmisten löytää virheitä, mitä itse et 

ole huomannut. 

  



Askel-3: Lähtökohdat ja tavoitteet 

Päähenkilö 

Elementit, jotka pysyvät läpi suunnitteluprosessin: 

-Nimi on Siro 

-Naispuolinen 

-Näyttää 16-22 -vuotiaalta 

-Pituus: n. 170cm 

-Seksuaalinen suuntautuminen: bi 

-Rakastaa puutarhatöitä, maalaamista ja sipulinmakuisia tuotteita 

-Viettää aikaa keksimällä aseita ja varustusta, sekä robotteja 

 

(Tässä vaiheessa haluan päättää mille linjalle lähden hahmon teossa. Minulla on sketsattuna kaksi 

vaihtoehtoa) 

Vaihtoehto 1 on rentomielinen, eniten täysin ihmistä muistuttava hahmo. Hänellä olisi oikea puoli 

päästä kalju ja vasemmalla puolella päätä olisi locit  (rastafarityyliset hiukset). 

Vaihtoehto 2 on siisti pop-kulttuuria mukaileva, kyborgijalkainen humanoidi. Muotoilu vihjaa, että 

hänellä on vaatteiden alla enemmän kyberneettisia osia, joita hän käyttää päivittäisissä askareissa. 

  

KUVA 27. Hahmovaihtoehto 1 (Sandalnev 2018) 



 

  

KUVA 28. Hahmovaihtoehto 2 (Sandalnev 2018) 

Päätös: 

Pysyn kuitenkin vaihtoehdossa 1, sillä se on enemmän päähahmoa muistuttava omalla 

itsevarmalla katseellaan. Sketsistä voi myös huomata, miten hyväntahtoisuus ja voimakkuus 

yhdistyvät. Tykkäsin myös sen värimaailmasta. Idea puvustuksen kanssa on kuitenkin hieman 

”vamppyyrimainen”, sen joudun korjaamaan sarjakuvan viralliseen sci-fi -teemaan sopivaksi. 

Asevalinta on myös hauska. Sen taustana toimi Fiskars -tuotteet, mutta sekin muuttuu 

painavampaan suuntaan. Kaikki hahmon elementit pitäisi mukauttaa siihen dystopiseen 

teknologiavaltaiseen tulevaisuuden yhteiskuntaan.  

Seuraavaksi esitän erilaisia teemoja ja siluetteja, joiden kautta kokeilen luomaan hahmolleni 

oikean tunnelman. Tykkäsin D3 -vaihtoehdosta, joka näyttää enemmän sotilasnaiselta. Sen 

vaihtoehdon haluan muuttaa viralliseen poliisitapaiseen haalariin ja lisätä sähköelementit, joita 

hän rupeaa käyttämään lyönteihin/ panoksina. 



KUVA 29. Siluettivaihtoehdot päähahmolle (Sandalnev 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 30. Tumma ja vaalea ehdotus 
hahmon tunnelmalle (Sandalnev 
2018) 

KUVA 31. Ilkeä ja hyväntahtoinen 
vaihtoehto (Sandalnev 2018) 



 

 

KUVIO 32. Mindmap päähahmolle (Sandalnev 2018) 

 

 

 

 

 



 

KUVIO 33. Päähahmon elämänkerta (Sandalnev 2018) 



Siron elämäntarina ja scripti apuna muotoilussa 

Yksi tärkeimmistä asioista olisi kirjoittaa päähenkilön elämäntapahtumat ja miettiä, miten ne 

muokkasivat tai muuttivat hahmon maailmankuvaa. Voimme käyttää referenssinä oikeassa 

elämässä ihmiseen vaikuttavia asioita, kuten valmistumista ammattiin, masennusta, läheisen 

ihmisen kuolemaa, salaisuuden pitoa, lupausta ystävälle, poikakaverin odotusta, toivoa 

parempaan yhteiskuntaan tai omaisuuden menettämistä. Tapatumat ja ilmiöt elämästä voivat olla 

hyvin normaaleja, jotta ihmiset voivat samaistua tilanteeseen ja hahmon tunteisiin. Voimmeko 

saada lukijan empatiakyvyn tai vihan kohdistumaan päähahmoon? 

Tarinalle Cyber Hazard minulla ei ole valmista scriptiä, joten tarinakerronta tulee aluksi 

konseptitaiteesta. Väittäisin, että aina ei tarvitse olla lukuisia sivuja kuvailuja, kuten kirjaa 

muutettaessa peliksi tai johonkin muuhun viihdemuotoon. Mutta se on suurena apuna, jos 

suunnittelu prosessi jää miettimään, miten hahmot liittyvät toisiinsa ja millainen suhde heidän 

välillään on. Omassa prosessissani huomasin, että tapahtumat voi otsikoida ja löytää niistä 

tärkeimmät ja jättää tilaa niiden alle, jotta tarinan edetessä niitä voi täyttää ja kehitellä. 

Suunniteluscriptini (Siron tapahtumat) näyttää seuraavalta: 

 

 

 

”-Menneisyys 
--Ei tiedä, mikä on hänen alkuperänsä. 
---Adoptiovanhemmat tapettu → joutuu lähteä matkalle etsimään omaa tarkoitustaan 
----Ilman mitään syytä hän joutuu julmimpiin käsittelyihin eri maissa, kun hänet löytää eliittinen 
organisaatio Teslists 
-Teslist-major 
--Teslist –alkoi kuin parannus normaalista poliisi-konseptista, sillä kaupungissa on jo pitkään 
tapahtunut parasiitti ja kyborgirikollisuutta, sekä mielenosoituksia, jotka muuttuvat yhä 
väkivaltaisemmiksi 
---Siro suoritti kovalla yrityksellä kaikki vaadittavat koulutukset ja lähti tilauksesta kaupunkiin 
kuukauden keikalle, jonka tarkoituksena oli tuhota rikollisjengi, jonka jäsenet sairastuivat 
parasiittiin 
----Mission aikana Siron lähin ihminen kuolee väkivaltaisessa taistelussa ja tämä tapahtuma 
tulee seuraamaan Siroa koko loppuelämän, sillä hän rakasti tätä ihmistä, mutta ei ehtinyt sanoa 
hänelle tunteitaan. 
-----Teslist siirtyi yhden ihmisen omistukseen ja sen kautta lähti korruptoitunut alamäki → Siro 
jättää organisaation ja aikoo perustaa yrityksen, jotta masennus ei tuhoa häntä lopullisesti 
-Kosto 
--Teslistin omistaja ja massiivinen rikosorganisaatio haluavat valloittaa kaikki kaupungin 
toiminnat ja samalla tuhoaa paikan, jossa Siro halusi perustaa bisneksen 
---Muutaman yrityksen jälkeen, Siro oli selvästi tiellä ja he odottivat oikeaa tilaisuuta, jonka 
jälkeen he tappoivat joka ikisen läheisen olion, joka työskenteli siellä 
----Siro saa tarpeekseen ja julistaa sodan kaikkia mukana olleita organisaatioita vastaan.” 
 



 

Mielenkiinnosta esitän päässäni, mitä interaktioita voisi tapahtua  päähahmoni ja hänen parhaan 

kaverinsa välillä. Jos kuvittelen, miten ystävä, joka tuntisi Siroa riittävän hyvin pystyisi kertomaan 

millainen ystävä Siro on. Se keino olisi hauska ja informatiivinen. Samaan aikaan me saamme 

hieman selvää, millainen se ystävä on. Kommentin pitää olla siis helposti samaistuttava ja 

uskottava.  

Jos Siron paras kaveri kuvailisi Siroa: 

”Ai Siro? Hän on erikoinen oman empatiakyvyn ja positiivisen asenteen kautta, en tiedä onko se 
kenellekään erikoista, mutta nykymaailmassa sitä näkyy harvoin. Tässä kylmässä maailmassa 
tarvitaan enemmän sellaisia ihmisiä kuin Siro, sen minä sanon. Kyllä hänellä on osin sarkastinen 
ja osin lapsellinen huumori, mitäs siitä? Tykkää hän myös vitsailla omasta tyhmästä huumorista, 
ei siinä. Olen miljoona kertaa sanonut hänelle niistä kamalista sipulinmakuisista 
jäätelöpurkeista, joita hän jättää ympäri kämppää ja ne kuivuvat, no te tiedätte mitä tarkoitan. 
Muutenkin hänen rakkaus sipuliin on maailman oudoin asia ja uskokaa minua, tässä maassa 
tapahtuu tooodella outoja asioita ilman sitäkin.” 
Manu, paras kaveri 
 

 

Mitkä ovat tärkeitä konseptikeinoja, joista voi aina hyötyä? 

Sketsit 

Sketsivaihe on hyvin mielenkiintoinen tapa brainstormata ja ideoida. Projektin alkuvaiheissa artisti  

sketsailee asiakkaan kriteerejä huomioiden ja jopa kirjoittelee hahmon ympärille tärkeitä 

huomiota ja funktiota, sekä selityksiä hänen design -päätöksistään. Tämä helpottaa toista 

osapuolta ymmärtämään, mitä hahmon tekijä tahtoo visuaalisesti viestittää. 

Itse olen sketsannut omia hahmoja sarjakuvaani hyvin varhain. Haluaisin demonstroida, miten 

vuosien mittaan oma päähahmoni on kehittynyt.  

Sketsaamisessa ei oikeastaan ole sääntöjä. Ajatuskarttojen ja muistiinpanojen avulla piirrän ja 

tuherranerilaisia elementtejä, jotka kuuluvat tavalla tai toisella lopulliseen hahmooni tai edes 

johonkin välivaiheeseen. Sketsaan erilaisia tunnelmia ja ilmeitä, mitä hahmo voisi ilmaista. 

Yhdistelen hahmojen suhteita suuntaviivoilla ja kerron heidän suhteistaan muihin hahmoihin. 

Tärkeä osa sketsaamista ja hahmon persoonaa on sketsaajan tunnetila, Josta riippuu monia 

asioita. 

Variaatiot  

Turnarounds + yksityiskohdat 

Nämä ovat loistavia konseptuaalisia muistiinpanoja, jotka ovat todella hyödyllisiä esimerkiksi 

animaatiossa ja pelisuunnittelussa. Jotta voisimme hahmottaa hahmon fyysistä kokonaisuutta, 

voimme hahmottaa hänet eri suunnista ja jopa tarvittaessa näyttää esimerkiksi aseiden puolia ja 

toimivuutta. Tämä keino on ehdottomasti tärkein esimerkiksi 3D -artisteille, jotka käyttävät 

konseptitaidetta referenssinä tehdäkseen tarkkoja malleja. 



Ilmeet, asennot ja liikkeet 

Kaikki edellä mainitut ja mainitsemattomat keinot tukevat hahmon persoonallisuutta, mutta tämä 

alaotsikko on ehkä näistä suunnitteluvaiheista tärkein. Ilmeet, asennot ja liikkeet viimeistelevät 

hahmon olemuksen maailmassaan. Tämän vaiheen toteuttaminen vaatii paljon harjoitusta 

piirtäjänä. Alan ammattilaisen on eläydyttävä hahmon asemaan ja kuvailtava hahmoa sen mukaan. 

Suunnitteluvaiheen referenssit ovat kuitenkin erittäin mielenkiintoisia. Ne voivat olla eläviä 

malleja puistoissa tai vaikka skissi ystävän suruilmeestä. Monet keinot käyvät, erityisesti 

ympäristön imitoiminen, joka on tässä vaiheessa tärkeä pilari hahmon uskottavuudessa. 

Renderit 

 
KUVA 34. Päähahmon loppukonsepti ja sähköaseen toiminta (Sandalnev 2018) 



Hyvissä rendereissä on muutama tärkeä piirre: iso resoluutio, valmis hahmo ja sen olemus, värit 

kohdillaan ja vaatimaton dynaaminen asento. Kuvat ovat siis esitysvalmiita 

Arkkityypit 

 

 

Apuhahmot_1

 

KUVA 35. Apuhahmot osa 1 (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 36. Apuhahmot osa 2, työn alla (Sandalnev 2018) 

 

 

Pahikset_1 

 

KUVA 37. Pahikset osa 1 (Sandalnev 2018) 

 

 



Hyvikset_1

 

KUVA 38. Hyväntahtoiset osa 1 (Sandalnev 2018) 

Hahmo on yksinäinen ja epäuskottava jos sen ympärillä ei ole muita hahmoja. On hyödyllistä 

visualisoida mahdollisimman paljon muita ihmisiä tai olioita ja laittaa ne rinnakkain, jotta saamme 

tarinaan erilaisia muotoja ja hahmovalikoimaa, jotka eroavat toisistaan. Presentaation aikana eri 

alojen työntekijät pystyvät antamaan oman mielipiteensä ja näkemyksensä näistä 

hahmovalinnoista. Esimerkiksi mainitsemani muodot ja siluetit tuovat hahmojen visuaaliseen 

kieleen juuri oikean maun, jonka mukaan kasaamme hahmomaailmamme. 

Splash 

Splash -termi tarkoittaa konseptuaalista työtä, jolla yritetään näyttää hahmoa tilassa tai 

tilanteessa korostaen hänen roolia maailmassaan, mielialalla ja persoonallisuudella. Nämä työt 

ovat hyvin dynaamisia ja kaikista mainitsemistani työvaiheista taiteellisimpia. Splash -töistä voi 

ajatella, että niitä on mahdollista printata koristeiksi tai postereiksi ja pistää vaikka huoneen 

seinälle. Splashit eivät kuitenkaan ole niin tärkeitä hahmosuunnittelussa, sillä niitä toteutetaan 

vapaaehtoisesti, kun projekti on kasassa. Kuitenkin splashit auttavat viemään hahmoa aina 

askelittain eteenpäin ja antavat ihmisille visuaalisen herkun/ teaserin pian saapuvasta 

produktiosta. 

 

 

  



3.5 Valmiit työn elementit yhteen presentaatioon 
 

 

TAULUKKO 39. Päähahmon perustiedot (Sandalnev 2018) 

 

 

Siro Hara 
 

Ihminen 

20v 
 

170cm 
 

Biseksuaali 
 

Harrastaa puutarhatöitä ja roboottimekaniikkaa/keksintöjä 

Syö sipulimakuisia tuotteita (outo maku, oi miksi?) 
 

3 tärkeintä elämäntapahtumaa: 
1.Varhaislapsuudessa heräsi keskellä aavikkoa, amnesia -> yrittää löytää totuutta 

vanhemmistaan ja alkuperästään 
2.Teslist akatemia avasi hänessä suuren potentiaalin hallita sähkön taisteluelementtejä 

3.Valtion korruptio saattaa aiheuttaa kansan massamurhan -> estäminen kaikin keinoin Siron 
avulla 

 
 

Pukeutuminen 
 painottuu rentoihin vaatteisiin 

taisteluvaatteet suojaavat kehoa sahköltä ja luodeilta, korkea resistanssi 

Ulkonäkö 
hieman meikkiä, punaiset silmät, valkoinen rastafarian, naiselliset muodot 

 

 



 

 

 

 

KUVA 40. Päähahmon Siron kokokuva ja rekvisiitta (Sandalnev 2018) 

KUVA 41. Pienempi kuva siluetista (Sandalnev 2018)  



 

 

 

 

 

 

KUVA 42. Aseiden toimintatasot (Sandalnev 2018) 

KUVA 43. Ilmeet ja niiden kuvakulmat (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 44. Huomiot suunnitteluprosessin päätöksistä ja asioiden nimeäminen (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 45. Mobiililaturi/ adaptori, joka sijaitsee Siron vyöllä ja antaa aseisiin, sekä vartaloon tarvittavaa sähkövirtaa (Sandalnev 
2018) 



 

KUVA 46. Päähahmon ulkonäön muutos 20v verrattuna 15v (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 47. Päähahmon lapsuus 5v, 8v ja 12v (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 48. Päähahmon Siron persoonallisuus voi paljastua empatiakykynä (Sandalnev 2018) 

 



 

KUVA 49. Pääsankarin ja hänen ystävänsä mittasuhde (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 50. Dynaaminen poseeraus (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 51. Siron hyvät suhteet kuolleiden kanssa, joita hän auttaa eri tilanteissa (Sandalnev 2018) 

 



 

KUVA 52. Alkuperäinen konsepti pääsankarille (Sandalnev 2018) 

KUVA 53. Pääsankarin paras ystävä, konsepti (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 54. Hahmon asentokartta (Sandalnev 2018) 

 

 



Fiktiivinen maailma: CyberHazard 

Konteksti on todella tärkeä hahmoille. Minua helpottaa hahmoideani esittely, jos ennen sitä minulla on 

jonkinlainen visuaalinen esityskuva maailmastani. Esityskuviin käytin enemmän aikaa, mutta opinnäytetyön 

vuoksi panostin kontekstiin yleisesti enemmän, sillä halusin oppia paremmin valokuvareferenssien käytön 

ja kuvamanipulaation. 

Seuraavissa kuvissa voin selittää kuvailemastani maailmasta. Konseptitaide kuvaa karttoja, olioita, 

humanoideja, voimia ja ynnä muuta tietoa tulevaisuuden Maasta. 

 

 

KUVA 55. Ero nykyajan ja tulevaisuuden välillä (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 56. Fiktiivisen maan tiedot (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 57. Kaupunkikartta (Sandalnev 2018) 



 

 

KUVA 58. Synkkä sodanjälkeinen maailmankuva konseptissa (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 59. Esimerkkisivu Prologista (Sandalnev 2018) 



 

KUVA 60. Yksi hahmoista valmiissa sivuissa (Sandalnev 2018) 



4 Epilogi 
 

4.2 Lopputulos ja arviointi 
 

Opinnäytetyön alussa toivoin löytäväni universaalin tavan ilmaista hahmon persoonallisuutta eri 

tekniikoiden avulla. Vaikka nämä tekniikat toimivat työssäni, universaalia tapaa hahmottaa 

hahmojenpersoonallisuutta oli vaikea löytää. Yksi ensimmäisistä asioista, joita huomasin työssäni 

ja omissa tutkimuksissa oli se, että persoonallisuuteen referenssin ottaminen voi olla todella 

mielenkiintoinen työvaihe. Mielenkiinto näkyy siinä, että referenssi voi löytyä, vaikka meistä 

itsestämme tai läheisistämme. Ei siis tarvitse mennä kauas, jotta voimme kokea persoonan 

vuorovaikutusta. 

 

4.1 Pohdinta 
 

Työn ollessa esitysmuodossa, olen kokonaisuudessaan tyytyväinen lopputulokseeni, sillä sain tehtyä 

lukuisia kuvia sarjakuvakonseptilleni, joka on seuraava askel oman prosessin jatkamisessa. Opinnäytetyöstä 

on noin 70% kuvia selityksineen ja loput tekstiä ja taulukoita. Huomasin myös työskennellessäni, että vaikka 

käytin alkukonsepteihin älyttömästi aikaa, hahmojen omaperäinen suunnittelu digitaalisesti helpottui ja 

rutiinityöskentelyn kautta säästin ehkäpä yli 30tuntia työaikaa kokonaisuudessaan. 

Mielestäni esitin päähahmossani sopivan määrän personointielementtejä, jotka tekevät hahmosta yksilön. 

Monessa kuvassa on myös aiheesta poikkeavia konsepteja, kuten maailman ja karttojen visualisointia, 

mutta ne toimivat loistavasti kontekstina päähahmoni rinnalla, joten niillä on myös paikka 

opinnäytetyössäni. 

  

Lähteet, kuvat ja tuotetut aineistot 
 

TAULUKKO 1. Erilaiset teokset, jotka vaikuttivat inspiraatiollaan omaan ammattipolkuuni 

hahmosuunnittelussa (Egor Sandalnev 2018) 

KUVA 2. Overwatch -pelin hahmot (Brianne, drawntogame.com 2018).  Saatavissa: 

http://drawntogame.com/wp-content/uploads/2017/08/header.png 

KUVA 3. Overwatch hahmot pelkistetty perusmuotoihin, jossa noudatetan väriprosentit: 60-30-10 -sääntö 

(Tato, 2018). Saatavissa: 

https://66.media.tumblr.com/5d9a694706db25a33e024531aa8ec25b/tumblr_inline_oikkd2uj7j1raz9mf_1

280.png 

TAULUKKO 4. Steamchartissa olevavertailutaulukko koskien LawBreakers -pelaajamäärää (Steam, 2018) 

KUVA 5. LawBreakers -hahmot eivät omista persoonallisuutta tai syytä samaistua. saatavissa: 

(lawbreakers.gamepedia.com 2018). Saatavissa: 

http://drawntogame.com/wp-content/uploads/2017/08/header.png
https://66.media.tumblr.com/5d9a694706db25a33e024531aa8ec25b/tumblr_inline_oikkd2uj7j1raz9mf_1280.png
https://66.media.tumblr.com/5d9a694706db25a33e024531aa8ec25b/tumblr_inline_oikkd2uj7j1raz9mf_1280.png


https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Z8NR47M2BrnmyQgNknPwRk.jpg 

KUVA 6. LawBreakers naishahmot rivissä (reddit.com 2018). Saatavissa: 

https://www.reddit.com/r/Games/comments/9fuuul/today_is_the_last_day_you_can_play_lawbreakers/ 

KUVA 7. Vanhin ja tunnetuin Mikki Hiiri -animaatio nimeltään Steamboat Willie (pophistorydig.com 2018). 

Saatavissa: 

http://www.pophistorydig.com/topics/disney-dollars1930s/ 

KUVA 8. Ensimmäiset Batman -sarjakuvat ilmestyivät 1939 alkaen Yhdysvalloissa (Amazon.com 2018). 

Saatavissa: 

https://www.amazon.com/Batman-Golden-Age-Vol-2/dp/1401268080 

KUVA 9. Charlie Brown -evoluutio vuosien mittaan (Little, Brown and Company, 2018). Saatavissa: 

https://i.pinimg.com/originals/46/d5/9d/46d59d772761cef136ebffeebe5ac813.jpg 

KUVA 10. Flinstones -animaatiosarjan ääninäyttelijät Alan Reed ja Jean Vander Pyle (Fanpop, 2018). 

Saatavissa: 

http://tl.fanpop.com/clubs/the-flintstones/images/5997047/title/voice-actors-fred-wilma-photo 

KUVA 11. Kokokuva Darth Vaderista (bustle.com 2018). Saatavissa: 

https://www.bustle.com/articles/130621-is-darth-vader-in-the-force-awakens-lukes-father-isnt-totally-

gone-from-star-wars 

KUVA 12. E.T -avaruusolio, joka on myös ystävä (thewrap.com 2018). Saatavissa: 

https://www.thewrap.com/millennials-watch-et-the-extra-terrestrial-and-get-all-sorts-of-feels/ 

KUVA 13. Sonic The Hedgehog -videopeli 1991 (ign.com 2018). Saatavissa: 

https://www.ign.com/articles/2011/06/23/sonic-the-hedgehog-a-visual-history-of-segas-mascot 

KUVA 14. Ensimmäisen Shrek -elokuvan mieleenpainuvat pääsankarit (Polygon, 2018). Saatavissa: 

https://www.polygon.com/2017/3/31/15141312/shrek-5-reinvent-franchise-dreamworks 

KUVA 15. Doomfist -pelihahmo, jossa sekoittuu ampuminen ja lyönticombot (playoverwatch, 2018). 

Saatavissa: 

https://playoverwatch.com/en-us/heroes/doomfist/ 

KUVA 16. Salaperäisen pelin Death Stranding -juliste, jossa pääroolissä on näyttelijä Norman Reedus 

(gamerant 2018). Saatavissa: 

https://gamerant.com/death-stranding-multiplayer-combat-details-leak/ 

KUVA 17. Vesivärien kokeilu omassa työpöydässäni. Mielessä oli kokeilla hahmottaa väreillä ja istuttaa 

hahmoja samaan maailmaan (Egor Sandalnev, 2018) 

KUVA 18 – 23. Japanissa ollessani vaihtovuonna, hahmotin ensimmäisiä sivuja kokeilun nimessä omaan 

sarjakuvaani (Egor Sandalnev 2018) 

KUVIO 24. Moodboard hahmolleni (Sandalnev 2018) 

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Z8NR47M2BrnmyQgNknPwRk.jpg
https://www.reddit.com/r/Games/comments/9fuuul/today_is_the_last_day_you_can_play_lawbreakers/
http://www.pophistorydig.com/topics/disney-dollars1930s/
https://www.amazon.com/Batman-Golden-Age-Vol-2/dp/1401268080
https://i.pinimg.com/originals/46/d5/9d/46d59d772761cef136ebffeebe5ac813.jpg
https://www.bustle.com/articles/130621-is-darth-vader-in-the-force-awakens-lukes-father-isnt-totally-gone-from-star-wars
https://www.bustle.com/articles/130621-is-darth-vader-in-the-force-awakens-lukes-father-isnt-totally-gone-from-star-wars
https://www.thewrap.com/millennials-watch-et-the-extra-terrestrial-and-get-all-sorts-of-feels/
https://www.ign.com/articles/2011/06/23/sonic-the-hedgehog-a-visual-history-of-segas-mascot
https://www.polygon.com/2017/3/31/15141312/shrek-5-reinvent-franchise-dreamworks
https://playoverwatch.com/en-us/heroes/doomfist/
https://gamerant.com/death-stranding-multiplayer-combat-details-leak/


KUVA 25. Aladdin -animaation hahmojen muodot (Disney 2018) [saatavilla]: 

https://animationport.wordpress.com/2015/09/23/sketchbook-ideas-character-shapes/ 

KUVA 26. Itse Ilkimys 2 -animaation hahmojen muotodiversiteetti (Universal Pictures 2018). Saatavissa: 

http://3.bp.blogspot.com/-OVFbz10-

cCs/UeiK2_xvz2I/AAAAAAAAFco/zekm60L7RLo/s1600/despicableme2_02.jpg 

KUVA 27. Hahmovaihtoehto 1 (Sandalnev 2018) 

KUVA 28. Hahmovaihtoehto 2 (Sandalnev 2018) 

KUVA 29. Siluettivaihtoehdot päähahmolle (Sandalnev 2018) 

KUVA 30. Tumma ja vaalea ehdotus hahmon tunnelmalle (Sandalnev 2018) 

KUVA 31. Ilkeä ja hyväntahtoinen vaihtoehto (Sandalnev 2018) 

KUVIO 32. Mindmap päähahmolle (Sandalnev 2018) 

KUVIO 33. Päähahmon elämänkerta (Sandalnev 2018) 

KUVA 34. Päähahmon loppukonsepti ja sähköaseen toiminta (Sandalnev 2018) 

KUVA 35. Apuhahmot osa 1 (Sandalnev 2018) 

KUVA 36. Apuhahmot osa 2, työn alla (Sandalnev 2018) 

KUVA 37. Pahikset osa 1 (Sandalnev 2018) 

KUVA 38. Hyväntahtoiset osa 1 (Sandalnev 2018) 

TAULUKKO 39. Päähahmon perustiedot (Sandalnev 2018) 

KUVA 40. Päähahmon Siron kokokuva ja rekvisiitta (Sandalnev 2018) 

KUVA 41. Pienempi kuva siluetista (Sandalnev 2018)  

KUVA 42. Aseiden toimintatasot (Sandalnev 2018) 

KUVA 43. Ilmeet ja niiden kuvakulmat (Sandalnev 2018) 

KUVA 44. Huomiot suunnitteluprosessin päätöksistä ja asioiden nimeäminen (Sandalnev 2018) 

KUVA 45. Mobiililaturi/ adaptori, joka sijaitsee Siron vyöllä ja antaa aseisiin, sekä vartaloon tarvittavaa 

sähkövirtaa (Sandalnev 2018) 

KUVA 46. Päähahmon ulkonäön muutos 20v verrattuna 15v (Sandalnev 2018) 

KUVA 47. Päähahmon lapsuus 5v, 8v ja 12v (Sandalnev 2018) 

KUVA 48. Päähahmon Siron persoonallisuus voi paljastua empatiakykynä (Sandalnev 2018) 

KUVA 49. Pääsankarin ja hänen ystävänsä mittasuhde (Sandalnev 2018) 

KUVA 50. Dynaaminen poseeraus (Sandalnev 2018) 

KUVA 51. Siron hyvät suhteet kuolleiden kanssa, joita hän auttaa eri tilanteissa (Sandalnev 2018) 

https://animationport.wordpress.com/2015/09/23/sketchbook-ideas-character-shapes/
http://3.bp.blogspot.com/-OVFbz10-cCs/UeiK2_xvz2I/AAAAAAAAFco/zekm60L7RLo/s1600/despicableme2_02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-OVFbz10-cCs/UeiK2_xvz2I/AAAAAAAAFco/zekm60L7RLo/s1600/despicableme2_02.jpg


KUVA 52. Alkuperäinen konsepti pääsankarille (Sandalnev 2018) 

KUVA 53. Pääsankarin paras ystävä, konsepti (Sandalnev 2018) 

KUVA 54. Hahmon asentokartta (Sandalnev 2018) 

KUVA 55. Ero nykyajan ja tulevaisuuden välillä (Sandalnev 2018) 

KUVA 56. Fiktiivisen maan tiedot (Sandalnev 2018) 

KUVA 57. Kaupunkikartta (Sandalnev 2018) 

KUVA 58. Synkkä sodanjälkeinen maailmankuva konseptissa (Sandalnev 2018) 

KUVA 59. Esimerkkisivu Prologista (Sandalnev 2018) 

KUVA 60. Yksi hahmoista valmiissa sivuissa (Sandalnev 2018) 

 

 

 

 

LIITE1 Powerpoint -esitelmä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


