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Opinnäytetyön  tavoitteena  oli  selvittää,  voiko  3D-ympäristössä  luoda  anamorfoosia  eli 
toisin  sanoen  illuusiota  esimerkiksi  tilan  jatkuvuudesta  tai  objektien  olemassaolosta. 
Opinnäytetyössä  käydään  läpi  anamorfoosin  määrittelyä,  verrataan  sitä  muihin 
vastaavanlaisiin keinoihin sekä lopuksi luodaan toimiva anamorfoosi 3D-ohjelmalla. 

Teoriaosuudessa  esitellään  anamorfoosia  historiallisesta  näkökulmasta  ja  käydään  läpi 
kyseisen  illuusiotyypin  käänteentekevimpiä  töitä.  Tämän  ohella  myös  avataan 
anamorfoosia käsitteenä ja sitä, mikä tekee anamorfoosista anamorfoosin. Tämän jälkeen 
kootaan vielä näkemys siitä, kuinka illuusiokeinoa voitaisiin kolmiulotteisessa ympäristössä 
toteuttaa samalla pohjustaen käytännön osuuden konseptointivaihetta. 

Konseptointiosuudessa  pohditaan  teoriaosuudessa  kerättyjen  tietojen  pohjalta 
anamorfoosin  mahdollisuuksia  peleissä:  kuinka  sitä  ollaan tähän mennessä käytetty  ja 
mitä  mahdollisuuksia  sillä  vielä  on?  Samalla  nostetaan  esille  esimerkkejä  sekä  niiden 
pohjalta pohdintoja siitä, mihin anamorfoosi sopii parhaiten ja mitkä ovat sen rajoitukset 
peliympäristössä.  Tämän  jälkeen  voidaan  nostaa  esille  käytännönosuuden  pohjustus, 
jossa  esitellään  suunnitteluvaihetta  ja  sitä,  kuinka  kolmiulotteista  ympäristöä  lähdetään 
hahmottelemaan. 

Käytännön  osuudessa  esitellään  ensin  työvälineet,  minkä  jälkeen  käydään  läpi  tulevat 
työvaiheet,  jotka  avaavat  projektin  kulkua  jo  valmiiksi  sekä  kokoavat  yhteen  aiemmin 
mainittuja käytännön asioita. Lopulta itse käytännön osuudessa kokoan kaiken oppimani 
pohjalta  toimivan  anamorfoosin  teksturoituna  3D-objektin  pintaan.  Loppukäsittelyssä 
vertailen eri työskentelytapoja ja sitä, kuinka käyttämäni keino on vaikuttanut esimerkiksi 
tiedostokokoon.

Opinnäytetyön keskeiseksi sanomaksi muodostuu, että anamorfoosi on 3D-ympäristössä 
toimiva, mutta ei loppujen lopuksi muistin kannalta paras mahdollinen työväline. Tämän 
takia sitä kannattaakin käyttää ennemmin esimerkiksi tarinallisen puolen höystämiseen tai 
pelillisyyden monipuolistamiseen, sillä ilman varsinaista tarkoitusta siitä ei ole käytännössä 
mitään hyötyä. 

Avainsanat Anamorfoosi,  anamorfinen,  illuusio,  3D,  3D-mallinnus, 
taidehistoria, perspektiivi.
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1 Johdanto

Opinnäyteyönäni halusin toteuttaa jotakin, jota en tekisi vain omaksi ilokseni ja vain 

omien intressieni pohjalta, vaan josta voisi olla myös jotakin ehtaa käytännön hyötyä 

itselleni  ja  toivottavasti  myös  jollekulle  toiselle.  Aihe  syntyikin  lopulta  työpaikkani  ja 

-tehtävieni senhetkisistä tarpeista, mutta mielenkiinnon ylläpitämiseksi päätin toteuttaa 

sen omilla ehdoillani. Teoriaosuus, työvaiheiden hahmottaminen ja käytännön kokemus 

tulivat siis täyttämään tiedolliset tavoitteeni, mutta itse projektiosuuden toteutin omien 

mielenkiinnon  kohteideni  mukaisesti,  enkä  siis  esittele  siinä  työhöni  liittyviä 

elementtejä. Lähtökohtaisesti halusin tutkia, kuinka tekstuureilla voidaan huijata peliin 

lisää  perspektiivisiä  asioita:  syvennyksiä,  lattiakaivoja  tai  jopa  kokonaisia  huoneita. 

Valitsemaani keinoa on hyödynnetty perinteisemmässä maalaus- ja lavastustaiteessa 

sekä arkkitehtuurissa. Illuusiokeino perustuu tietystä perspektiivistä koetulle tekstuurin, 

ympäristön  tai  kuvan  vääristymiselle  ja  olenkin  muutamissa  peleissä  jo  törmännyt 

kyseiseen keinoon käytännössä. Sen tutkiminen antoi minulle mahdollisuuden käsitellä 

kyseisen keinon tarjoamia pelillisiä mahdollisuuksia, kuinka sitä on käytetty tähän asti 

ja  kuinka  sitä  voitaisiin  käyttää  vieläkin  enemmän,  ja  tartuin  aiheeseen  mielihyvin. 

Ensisijaiseksi tutkimuskohteekseni muodostui  siis kysymys siitä,  että pystyykö peliin 

huijaamaan syvyysvaikutelmaa ja kuinka kyseistä illuusiokeinoa voi hyödyntää. Olen 

työskennellyt myös mobiilipelien kanssa ja törmännyt jatkuvasti siihen tosiasiaan, että 

muistia ei ole loputtomasti varsinkaan jos haluaa laajentaa pelin toimivuutta vähääkään 

vanhemmille  mobiilialustoille.  Tämän takia  ensisijaisen tutkimuskysymykseni  rinnalle 

nousi  hyvin  nopeasti  kysymys  myös  siitä,  voiko  valitsemallani  tekniikalla  säästää 

muistia,  kuinka  paljon  ja  onko  tällaisella  työskentelytavalla  tarjottavanaan  jotain 

sellaista, johon ei muuten olisi mahdollisuutta.

Teoriaosuudessa (luku  3)  käyn  läpi  illuusiokeinon  historiaa,  jolla  pyrin  esittelemään 

metodini perinteisempää toimintamuotoa siinä toivossa, että sen toimintatapa aukeaisi 

sillä tavalla lukijalle paremmin. On myös mielenkiintoista tarkkailla sitä kehityskaarta, 

jonka kyseinen illuusiokeino on käynyt läpi tähän mennessä, kuinka sitä on käytetty ja 

kuinka  se  on  kehittynyt.  Tämä  sitoo  myös  hieman  yhteen  niitä  osuuksia,  joissa 

myöhemmin pohdin perspektiiviin  perustuvia pelillisiä  ominaisuuksia,  kuinka keinolla 

voitaisiin peleissä leikitellä sekä hahmottelen sitä, että mihin suuntaan kyseistä keinoa 

voitaisiin tulevaisuudessa pelien osalta viedä. 
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Varsinaisen  pohdiskelun  siitä,  mitä  kaikkea  keinolla  voitaisiin  toteuttaa,  jätän 

konseptointiosuuteen (luku 4).  Tämän osion ei  ollut  tarkoitus alun perin kasvaa niin 

isoksi kuin mitä siitä tuli,  mutta mitä enemmän syvennyin aiheeseen, sitä enemmän 

koin, ettei kyseisestä illuusiokeinosta ole tähän mennessä otettu irti kaikkea, mitä sillä 

olisi tarjota, varsinkaan pelien osalta. Näin ollen koin tarpeelliseksi lisätä ideointia siltä 

osin, mihin kaikkeen perspektiivi-illuusio pelikehittelyssä voi taipua. 

Käytännön osuudessa (luku 5) käyn läpi keinon toteuttamiseen tarvittavat työvälineet, 

työskentelyn vaiheet ja esittelen mallinnusosuutta yleisesti. Nostan myös esiin joitakin 

sellaisia seikkoja, jotka tuottivat ensi alkuun ainakin itselleni hankaluuksia ja sellaisia 

työskentelykikkoja, jotka jouduin opettelemaan kantapään kautta. Mallinnusvaihetta en 

sinänsä  kokenut  tarpeelliseksi  selittää  kauhean  yksityiskohtaisesti,  sillä  itse 

työvaiheena  siinä  ei  ole  mielestäni  mitään  ihmeellistä.  Koenkin,  että  siinä,  missä 

perusmallinnusvaiheella  ei  ole  mitään  annettavaa  opinnäytetyöhöni,  niin  myöskään 

minulla ei ole sitä kautta antaa mitään lukijalleni.

Viimeisenä  summaan  yhteen  tuloksia  siitä,  minkälaisissa  muistimäärissä  liikutaan, 

minkälaiset  kokemukseni  työskentelystä  olivat  ja  kuinka  koen  keinon  ylipäätänsä 

onnistuneen.

Pyrin koko opinnäytetyön ajan höystämään tekstiäni runsailla kuvilla, sillä koen, että 

olen itse ymmärtänyt tätä perspektiivin vääristämään kuvaan perustuvaa taidemuotoa 

paljon  paremmin  kuvien  kuin  tekstin  kautta.  Tällä  tavalla  toivon  tekeväni 

opinnäytetyöstäni useammalle ymmärrettävämmän ja paikkaavani niitä osia, joita en 

koe sanallisesti kykeneväni tarpeeksi ilmaisemaan tai tarkentamaan. 
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2 Sanasto

Anamorfoosi  on  uudelleenmuotoutuminen,  joka  koetaan,  kun  vääristynyttä  kuvaa 

katsotaan  tietystä  perspektiivistä  tai  jonkinlaisen  erityisvälineen,  peilin,  linssin  tms. 

kautta.  Kuva  näyttäytyy  katsojalle  uudenlaisena,  useimmiten  selkeämpänä  tai 

ymmärrettävämpänä.  Anamorfoosin  erityispiirre  on,  että  katsojan  täytyy  löytää 

katselukulma, josta nähtynä vääristymä näyttää normaalilta. Kaikista muista suunnista 

(ja useimmiten nimenomaan perinteiseksi mielletystä katselukulmasta) katsottuna kuva 

on huomattavissa mutta ei ymmärrettävissä. (Salomon 2011, 405-406.)

Heijastuva anamorfoosi  on käyttämäni termi siitä,  mitä useissa englanninkielisissä 

lähteissä  kutsuttiin  vaihtelevasti  joko  nimellä  mirror  anamorphosis tai  catoptric 
anamorphosis. Heijastuvassa anamorfoosin tyypissä vääristymä uudelleenmuotoutuu 

jonkin erityisvälineen kautta,  joka useimmiten on peilipintainen sylinteri,  mutta myös 

muita muotoja käytetään jonkin verran (Salomon 2011, 405). 

Perspektiivinen  anamorfoosi  on käyttämäni  termi  siitä,  mitä  useissa 

englanninkielisissä  lähteissä  kutsuttiin  vaihtelevasti  joko  nimellä  perspective 
anamorphosis tai  oblique anamorphosis. Perspektiivisessä anamorfoosin tyypissä 

vääristymä muotoutuu uudelleen katselukulmaa vaihtamalla (Salomon 2011, 405). 

Trompe  L'oeil on  anamorfoosin  tyyppinen  illuusio,  mutta  anamorfoosista  poiketen 

tämä keino on toimiva, kun katsoja asettuu kuvaan nähden luonnollisimmaksi pidettyyn 

katselukulmaan.  Esimerkiksi  maalaustaiteessa  käytettynä  illuusio  toteutuu  suoraan 

edestäpäin katsottuna. (Kent, n.d.)

Quadratura  on  trompe  l'oeil  -tekniikan  alalaji,  jossa  taiteilija  yhdistää  työhönsä 

arkitehtuurisia elementtejä luodakseen illuusion (Hendricks, 2012).

Side-scrolling  tarkoittaa  pelin  kuvaamistapaa,  jossa  hahmoja  ja  peliympäristöä 

tarkkaillaan sivultapäin.

Tukipiste eli pivot point on kohta, josta objektin sijainti määritellään 3D-ympäristössä.
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3 Mikä on anamorfoosi ja mihin se perustuu?

3.1 Anamorfoosin kaksi tyyppiä

Anamorfoosilla  tarkoitetaan optista illuusiota,  jonka myötä vääristynyt  kuvio koetaan 

ymmärrettävämpänä,  kun  kuvaa  katsotaan  oikeasta  kuvakulmasta  tai  jonkin  tietyn 

välineen kautta (Salomon 2011, 405).

Yksinkertaistettuna: esimerkiksi paperille venyneenä piirretty kuva ihmisestä vääristyy 

normaaleihin  mittasuhteisiin,  kun  paperia  kallistaa  oikeassa  kulmassa.  Hyvänä 

esimerkkinä  voidaan  esittää  Leonardo  Da  Vincin  kuva  silmästä,  joka  näyttää 

edestäpäin  katsottuna  turhan  venyneeltä,  mutta  mittasuhteet  normalisoituvat,  kun 

paperia katsotaankin viistosti oikealta.   

Kuva 1: Leonardo Da Vincin kuva silmästä viistosta kuvakulmasta.
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Perspektiivinen anamorfoosi on se anamorfoosin tyyppi, johon tulen opinnäyteyössäni 

eniten  keskittymään  ja  jonka  pohjalta  toteutan  projektiosuuteni.  Pohjimmiltaan 

perspektiivisen  anamorfoosin  toteutumisessa  on  kyse,  kuten  nimikin  sen  sanoo, 

tietystä kuvakulmasta koetusta perspektiivin vääristymisestä ja siitä, kuinka koemme 

esimerkiksi tietynsuuntaiset viivat toisiinsa nähden. Orgaanisten muotojen (kuten kuvan 

1) kohdalla perspektiivin merkitys ei ole aivan yhtä selkeä, mutta siinä vaiheessa, kun 

illuusion kuva sisältää suoria linjoja, on perspektiivin merkitys helpommin havaittavissa. 

Ken Howard (1996,  201) antaa kirjassaan ”Taidekoulu”  tästä hyvän esimerkin.  Hän 

esittää  yksinkertaisella  kuvalla  (Kuva  2),  kuinka  näkymän  poikki  vaakasuunnassa 

viiltävä viiva mielletään helposti horisontiksi, ja tästä johtuen viivat AB, CD, EF ja GH 

yhtä  pitkiksi,  joskin  horisontin  ansiosta  syntyy  illuusio  viivojen  tasaisesta 

loittonemisesta. 

Samantyyppisestä  visuaalisesta  olettamuksesta  johtuen  koemme  esimerkiksi  kaksi 

samaan pakopisteeseen katoavaa viivaa usein junaratamaiseksi linjaksi, joka loittonee 

meistä  poispäin.  Kuviota  käännettäessä  illuusio  kuitenkin  hajoaa.  Anamorfoosi 

perustuu  samalle  idealle:  jos  esimerkiksi  maahan  piirretty  viiva  näyttää  jostakin 

katselukulmasta pystysuoralta, se todennäköisesti koetaan helposti maasta nousevaksi 

rakenteeksi.

Kuva  2:  Katsoja  kokee  XY-viivan  helposti  horisontiksi,  mikä  taas  luo 
illuusion pystysuorien kappaleiden loittonevuudesta.
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Perspektiivinen  anamorfoosi  muistuttaa  hyvin  paljon  trompe  l'oeil  -nimistä  illuusion 

keinoa,  jossa  katsoja  kokee  kolmiulotteisen  tilan  tunnun  katsoessaan  kuvaa  tai 

asetelmaa.  Ero  piilee  kuitenkin  siinä,  että  anamorfoosin  tapauksessa  luonnollisena 

mielletystä katselukulmasta näkyy useimmiten vain vääristynyt muoto, kunnes katsoja 

löytää  oikean  katselukulman,  kun  taas  trompe  l'oeil  luo  katsojalleen  tunteen 

kolmiulotteisesta  tilasta  nimenomaan  luonnollisimpana  koetusta  katselukulmasta 

tarkkailtuna. (Barrys Studio, 2010.)

Ero  on  merkittävä  siltä  kannalta,  minkälaista  perspektiivi-illuusiota  tällä  hetkellä 

käytetään  peleissä  kaikkein  eniten,  mitä  niissä  voitaisiin  käyttää  ja  miten.  Tulen 

uppoutumaan aiheeseen enemmän konseptointiosuudessa (luku 4.1). 

Jonkin esineen tai välineen kautta koettu vääristymä voi olla esimerkiksi peilipinnan 

kautta nähty heijastuma, jossa paperilla muuten epämääräisiltä muodoilta vaikuttava 

piirros  peilautuu  heijastavan  esineen  muotojen  mukaisesti  ja  vääristyy 

normaalimittasuhteiseksi kuvaksi. Uskon, että tämänkaltainen heijastava anamorfoosi 

olisi 3D:llä paljon haasteellisempi toteuttaa kuin edellä mainittu perspektiiviin nojaava 

vääristymä, sillä tässä tapauksessa vääristymiseen vaikuttaa ohjelman tapa simuloida 

heijastavaa pintaa.

Kuva 3: Monissa István Oroszin kuvissa on käytetty heijastavaa anamorfoosia.
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3.2 Anamorfoosin juuret ovat perinteisessä taiteessa

Etsiessäni tietoa anamorfoosin historiasta lähteeni usein kinastelivat siitä, mitä voidaan 

pitää ensimmäisenä kuvataiteellisena perspektiivisenä illuusiona. Toisten mielestä se 

olisi vastikään esittelemäni Leonardo DaVincin piirtämä silmä (kuva 1), kun taas toiset 

olisivat  vannoneet  Lascaux’n  luolamaalausten  nimeen.  Ennen  pitkää  kaikki  ottivat 

kuitenkin  esiin  Holbeinin  ”Suurlähettiläät”,  joka  onkin  verrattoman  hyvä  esimerkki 

anamorfoosista.

Anamorfoosinen vääristäminen oli  varsin  yleistä  1500-luvun taiteilijoille,  minkä takia 

Holbeinin  ”Suurlähettiläät”-nimisessä  maalauksessa  (eng.  ”Ambassadors”)  kuvan 

poikki viiltävä ihmiskallon vääristymä usein koetaankin hyvin luontevana valintana ajan 

henkeen  nähden.  Kyseinen  maalaus  on  kaikesta  huolimatta  yksi  laajimmin 

tunnustetuista  ensimmäisistä  kunnon  anamorfooseista  taiteen  historiassa.  (Kenaan 

2002, 65.)

Holbeinin  ”Suurlähettiläät”-maalaus  on  paitsi  hyvin  puhdas  esimerkki  siitä,  kuinka 

anamorfoosi  toimii  käytännössä,  myös  loistava  esimerkki  siitä,  kuinka  sillä  voidaan 

piilottaa kuvaa lisää viestillistä sisältöä. Kallo on piilotettu kuvaan näkyvälle paikalle ja 

sitä  ei  voi  olla  huomaamatta,  mutta  kuitenkin  nähdäkseen  kallon  normaaleissa 

mittasuhteissa  katsojan  on  ensin  löydettävä  oikea  katselukulma.  Näin  puhtaan 

käytännön lisäksi koko ajatus kahden suurlähettilään väliin selkeästi sommitellusta ja 

Kuva  4:  Hans  Holbeinin  ”Suurlähettiläät”.  Kuvaan  vääristetty  kallo  näkyy 
selkeästi mutta siitä ei saa selvää, jos kuvaa katsoo suoraan edestä. Oikealta 
viistosta katsottuna kallo vääristyy ymmärrettävämpiin mittasuhteisiin. 
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kuitenkin katsojalta piilotetusta ihmisen kallosta on kirvoittanut monia kuva-analyytikoita 

pohtimaan kuvan perimmäistä viestiä, ja aiheesta onkin ilmestynyt useita artikkeleita.

Nykyään anamorfoosiin törmää oman kokemukseni mukaan helposti viihdepitoisempia 

uutisia  selaillessa,  ja  havaintojeni  perusteella  keinoa on alettu  yleisesti  käyttämään 

leikkisämmin  ja  maallikkoläheisemmin  kuin  aiemmin.  Esimerkiksi  3D-katutaidekuvat 

nousevat viihdeotsikoihin aika ajoin hämmästyttämään iltapäivälehtien lukijoita, joista 

oletettavasti  vain harva kuitenkaan arvaa seuraavansa renessanssin ajoilta lähtöisin 

olevan taidekeinon nykypäiväisintä muotoa. Katujen kalkkipiirrokset saattavatkin ensi 

alkuun vaikuttaa yleisesti hauskalta massalta: Uutisissa harvoin mainitaan mitään alan 

tapahtumista, minkälaisia taidekouluja kuvien tekijät ovat käyneet tai edes taiteilijoiden 

nimiä.  Tämänkin  taidemuodon  piiriin  lukeutuu  kuitenkin  muutamia  mainitsemisen 

arvoisia  suunnannäyttäjiä,  jotka  ovat  ansainneet  tunnustuksensa.  Esimerkiksi  Edgar 

Muller  ja  Julian  Beever  ovat  useasti  katutaiteen  lähteissä  toistuvia  nimiä,  mutta 

suurimpana  mainittakoon  mies,  joka  kehitti  anamorfoosin  ideaa  ja  muotoili  keinon 

katutaiteeseen sopivaksi: Kurt Wenner. 

Wenner  on  paitsi  työskennellyt  NASAlle  tieteellisten  lähteiden  pohjalta  toimivana 

konseptikuvittajana,  myös  opiskellut  Roomassa  renessanssitaidetta.  Opiskelunsa 

lomassa  hän  myös  harjoitti  katutaiteilua  maalaten  Italian  kivetyksiä  ja  etsien  tapaa 

yhdistää oppimansa harjoittamaansa taidemuotoon. Lopulta hän kehitti kolmiulotteisen 

katutaiteen. (Designwars, 2012.)

Toivoisin, että voisin tässä kohtaa julkaista sen, mitä Kurt  Wenner on anamorfoosin 

luonteesta oppinut ja josta hän ja hänen työnsä ovat niin kuuluisia. Valitettavasti hän ei 

kuitenkaan  ole  antanut  julkisuuteen  mitään  kehittämästään  tekniikasta.  Business 

Insiderin (Zeveloff, 2011) haastattelussa hän toteaakin: 

”Geometriani poikkeaa 1600-luvulla käytetystä enkä ole julkaissut sitä. Se yhdistää 
lineaarisen  perspektiivin  loogisuuden  ja  ihmisen  näkökentän  loittonemisen.  Muut 
taiteilijat,  jotka  jäljittelevät  kolmiulotteista  katutaidetta  käyttävät  perinteisempää 
geometriaa  nimeltä  'quadratura',  johon  ei  liity  monimutkaisia  laskelmia.  He  eivät 
ymmärrä, että minun geometriani on ainutlaatuista.”
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-

Wennerin töistä on hankalaa valita vain yhtä tai kahta esimerkkiä. Siinä missä hyvin 

monet Wenneristä kirjoittaneet ovat kokeneet sellaiset katutaidetyöt kuin ”Dies Irae” tai 

”Muses” huomionarvoisiksi, niin itse olen kiinnostunut varsinkin opinnäytetyöni kannalta 

enemmän  ”The  Moneypit”  ja  ”Einstein  is  Impressed”  -nimisten  töiden  kaltaisista 

taidonnäytteistä, jossa kuva rönsyilee myös seinäosiin.

Paitsi  kuvataiteessa  anamorfoosi  toimii  ajoittain  myös  fyysisessä  olomuodossa. 

Esimerkiksi  ranskalainen  François  Abélanet  loi  vuonna  2011  puutarhainstallaation 

nimeltä  ”Qui  Croire?”  (suom.  ”Ketä  uskoa?”),  joka  näyttäytyy  tietystä  kulmasta 

katsottuna nurmikkoisena pallona. Myös joitakin niin kutsuttuja ”mahdottomia kuvioita” 

on pystytty tuomaan fyysiseen muotoon, kun teoksille on annettu lupa toteutua vain 

yhdestä katselukulmasta. Perinteisimpinä esimerkkeinä mainittakoon  Neckerin kuutio 

ja  Penrosen  kolmio,  joista  molemmista  on  tiedettävästi  tehty  nimenomaan 

katselukulman kautta  toteutuva  veistos  jos  toinenkin.  Suvi  Kansikas  esittää 

opinnäytetyössään  “M.  C.  Escherin  kaksiulotteisen  High  and  Low  -litografian 

kolmiulotteinen  geometria”,  kuinka   3D:n  kautta  jopa  Escherin  monimutkaisten 

Kuva  5:  Kurt  Wennerin  "Einstein  is  Impressed"  on  tehty  todelliseen 
mittakaavaan ja se ylettyy lattiasta aina seiniin asti. 
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piirrosten labyrinttimaiset kuviot muotoutuisivat rakennuksiksi fyysisessä maailmassa, 

ja  osassa  rakennelmista  on  kyse  myös  vahvasta  anamorfoosista.  Vaikkakaan  en 

kyennyt löytämään mitään siihen viittaavaa, että kyseisiä rakennuksia olisi vielä tähän 

mennessä oikeasti toteutettu, niin ainakin todellisuutta simuloivassa kolmiulotteisessa 

tilassa osa rakennelmista todisti kykenevänsä toteutumaan anamorfoosin turvin.   

Eräs esimerkillinen fyysisen maailman anamorfoosi  on Amesin huone,  jolla  yleensä 

pystytään luomaan vahva kokoeroilluusio. Amesin huone sisältää perinteisesti yhden 

huoneen,  kaksi  kohdetta  sekä  ennalta  määrätyn  katselukulman,  joka  on  yleensä 

kurkistusaukko.  Huoneen  epätavallisista  mutta  katsojalle  huomaamattomista 

muodoista  johtuen  syntyy  illuusio,  jonka  kautta  katsoja  kokee  kaksi  kohdetta 

todellisuudesta poikkeavassa mittakaavassa. Illuusiota esitellään yleensä joko kahdella 

samankokoisella kohteella, jotka näyttäytyvät todellisuudesta poiketen erikokoisina, tai 

kahdella  erikokoisella  kohteella,  jotka  katsoja  näkee  samankokoisina.  Illuusion 

Kuva 6: Penrosen kolmio -veistos Australiasta. 

Kuva 7: Sama veistos toisesta katselukulmasta.
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toimivuuteen vaikuttaa toki katsojan kyky ymmärtää, minkä kokoisia kohteet normaalisti 

ovat.  Siksi  nämä  kohteet  ovatkin  useimmiten  ihmisiä,  sillä  ihmisen  on  helppo 

ymmärtää,  että  esimerkiksi  aikuista  isompi  lapsi  on  todellisuudesta  poikkeavan 

kokoinen. 

Kurkistusaukon  ansiosta  vain  toinen  silmä pystyy  tarkkailemaan tilaa,  ja  näin  ollen 

ihmisen  normaali  syvyysnäkö  hämärtyy.  Katselukulmasta  ja  syvyysnäön 

heikkenemisestä johtuen huone vaikuttaa katsojalle normaalilta kuutiolta, vaikka se on 

todellisuudessa  enemmän  puolisuunnikkaan  muotoinen.  Saman  illuusion  ansiosta 

huoneen eri kulmiin asetetut kohteet näyttävät katsojan näkökulmasta sijoittuvan yhtä 

kauaksi  katsojasta  sekä olevan  huomattavasti  eri  kokoisia,  kun ne  oikeasti  ovatkin 

samankokoisia objekteja kaukana toisistaan. (Light, 2011.)

Innostuin Lightin  keräämän materiaalin  pohjalta  luomaan nopeasti  havainnollistavan 

mallin Amesin huoneen pääkohdista (Kuva 9), ja samalla pääsin testaamaan illuusion 

syntymistä itse.  Näin illuusio rakentuu:  1) Katto madaltuu. Madallus tulee toteuttaa 

sillä  puolella  huonetta,  jonka  kulma  jää  lähemmäksi  katsojaa. 2)  Lattia  nousee. 
Nousevan lattian tulee madaltaa samaa puolta huoneesta kuin laskeutuvan katon.  3) 
Takaseinän  toinen  kulma  venyy  taaemmaksi  kuin  toinen.  Tämän  tulee  olla 

katsojaan  nähden  se  takaseinän  kulma,  jossa  katto  on  korkeammalla  ja  lattia 

matalammalla. 4) Tarkkailtavat objektit ovat tässä keskenään saman kokoisia. Olisi 

myös  mahdollista  leikkiä  huoneen  muodoilla  niin,  että  edemmäksi  (ja  näin  ollen 

isompana  ilmeneväksi)  kohteeksi  valittaisiin  jotakin  sellaista,  joka  yleensä  on 

Kuva 8: Amesin huone.
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tunnistettavasti  taaempana  olevaa  kohdetta  pienempää.  Esimerkiksi  edempänä 

seisoisi  lapsi  ja  taaempana  aikuinen  niin,  että  heidän  mittasuhteensa  olisivat 

keskenään vaihtuneet.  5) Kurkistusaukko määrää katselukulman. Tästä katsottuna 

kohdat 1, 2 ja 3 eivät saa käydä ilmi. 

Kaiken  kaikkiaan  anamorfoosi  siis  elää  ja  voi  hyvin.  Siitäkin  huolimatta,  että  tätä 

illuusiokeinoa  on  alettu  käyttämään  lisääntyvissä  määrin  viihdetarkoitukseen,  kuten 

Amesin  huone  osoittaa,  sillä  on  edelleen  hieman  sijaa  myös  tyylikkäämpänä 

silmänilona  esimerkiksi  puistoinstallaation  muodossa.  Näistä  kultaista  keskitietä 

tarjoavat katutaidekuvat, joiden tekijöihin lukeutuu useita klassisenkin taiteen osaajia, 

mutta  jotka  tavallista  tallaajaa  ilahduttavien  töidensä  ansiosta  ylittävät  useammin 

viihdeuutiskynnyksen kuin herättävät taidekriitikoiden mielenkiinnon.

3.3 Kuinka perinteisiä keinoja voidaan hyödyntää 3D:ssä?

3D:n ja anamorfoosin yhdistäminen on valtavirrasta poikkeava tapa työskennellä siinä 

mielessä,  että  siinä  pyritään  luomaan  ja  hyödyntämään  samoja  rajoitteita,  jotka 

vallitsevat meidän todellisessa ympäristössämme ja jotka 3D itsessään on jo todistanut 

pystyvänsä  ylittämään.  Esimerkiksi  Wennerin  töiden  kaltaisten  asetelmien  luominen 

olisi  3D:llä  ehkä  työlästä,  mutta  ne  olisivat  kuitenkin  täysin  tehtävissä.  Kuitenkin 

joissakin  tapauksissa saatetaan jopa valita  luoda objekti  ennemmin illuusion kautta 

kuin  varsinaisena  oikeana  mallinnuksena.  Syyt  siihen,  miksi  näin  halutaan  tehdä 

vaihtelevat projekteittain: jotkut käyttävät sitä pelillisenä ominaisuutena, toiset haluavat 

Kuva 9: Vasemmalla katsojan näkymä, oikealla huoneen todellinen muoto. 
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toteuttaa  illuusion  vaikkapa  rekvisiitallisesta  sisällöstä  esimerkiksi  muistitilan 

säästämiseksi.  Suurin  ero  anamorfoosin  ja  perinteisemmän  mallintamisen  välillä 

kuitenkin on aina se, että siinä missä 3D-mallintaja työskentelee luodakseen jotakin 

osaksi  3D-ympäristöä,  niin  sanotusti  olemaan osa  oman  tasonsa  todellisuutta,  niin 

anamorfoosin  luoja  työskentelee aina luodakseen jonkin  asian olemassaolosta vain 

illuusion. 

Anamorfista  vääristymää  voidaan  käyttää  3D:ssä  hyvinkin  helposti  ja  todellisuutta 

tarkasti jäljittelevästi, sillä kysehän on kaikessa yksinkertaisuudessaan perspektiivin tai 

heijastuspinnan  hyödyntämisestä  kolmiulotteisessa  tilassa.  Ongelmia,  kuten  jo 

mainitsinkin, saattaa syntyä ennemmin 3D-ohjelmien kyvystä simuloida heijastavia tai 

lasisia pintoja halutulla tavalla ennemmin kuin itse tekniikan kyvyttömyydestä toimia 

3D-ympäristössä.

Se, kuinka itse olen suunnitellut tuovani anamorfoosin osaksi 3D-ympäristöä, jäljittelee 

kolmiulotteisten katukuvien tyyliä.  Luon teksturoimalla 3D-mallin pintaan kuvan, joka 

näyttäytyy vääristyneenä, kun sitä katsoo mistä tahansa muusta kuin määrittelemästäni 

kuvakulmasta.  En ryhdy kehittämään anamorfoosia uudelle  tasolle  tai  luomaan sitä 

uudestaan  niin  kuin  Kurt  Wenner,  enkä  aio  perustaa  tutkimustani  millekään 

laskukaavalle.  Käytännön osuus pohjautuu vain perspektiivin  ymmärrykselle  ja  sille, 

mikä toteutuu 3D-ympäristössä luonnollisimmin. Uskon tällä tavalla myös voivani tehdä 

keinosta useammalle ymmärrettävämmän ja  tarpeeksi  yksinkertaisen toteuttaa 3D:n 

perusymmärryksellä.

Käytännössä  luon  kaksi  3D-ympäristöä,  jotka  ovat  keskenään  lähes  samanlaisia. 

Toisesta mallinnan sen näköisen, miltä haluan ympäristön näyttävän anamorfoosisen 

vääristymän toteutuessa (yksityiskohtaisempi versio) ja toisesta niin sanotusti puhtaan 

version,  jossa  jätän  ne  pinnat,  joilla  haluan  illuusion  näkyvän  tasaisiksi 

(yksinkertaisempi  versio).  Ensin  mainitusta  versiosta  renderöin  kuvan  siinä 

katselukulmassa, jossa haluan illuusion toteutuvan, ja kuvankäsittelyohjelmalla irrotan 

sitten tarvittavat osat ja liitän ne jälkimmäisenä mainitun version UV-karttaan. Tässä 

vaiheessa  osat  venyvät  ja  vääristyvät  epämääräisemmiksi.  Kun  tekstuurit  sitten 

asetetaan  paikoilleen  yksinkertaisempaan  versioon  ja  kamera  asetetaan  oikeaan 

katselukulmaan,  pitäisi  teksturoidun  pinnan  vääristyä  näyttämään  samalta  kuin 

yksityiskohtaisessa versiossa. 



14

4 Konseptointi

4.1 Minkälaiseen peli-ideaan metodi toimii? 

Koska  en  ole  työstämässä  tekniikasta  minkäänlaisia  laskukaavoja,  niin  minulla  ei 

myöskään ole tarjota tarkkaa perusteltua rajaa siihen, missä vaiheessa anamorfoosi 

toimii  parhaiten  ja  missä  vaiheessa  ei.  Sen  sijaan  pystyn  lukuisten  kokeiluiden, 

onnistumisten ja epäonnistumisten kautta tarjoamaan muutamia hyviä ohjenuoria. 

Koska illuusiokeino perustuu sille,  että UV-karttaan venytetty kuva vääristyy tietyssä 

katselukulmassa  oikean  näköiseksi,  helpottaa  symmetria  keinon  onnistumista 

huomattavasti,  sillä silloin tekstuuria ei välttämättä joudu venyttelemään suuntaan ja 

toiseen yhtä paljon. Tähän vaikuttaa myös kameran asettelu. Jos esimerkiksi neliön 

muotoista lattiaa kuvaa suoraan edestäpäin (Kuva 10, vasen esimerkki) ilmenee muoto 

suunnikkaana.  Jos  kameraa  käännetään  kahden  akselin  suhteen  (Kuva  10,  oikea 

esimerkki)  ja  asetetaan  kuvaamaan  samaa  lattiaa  viistosti  sivulta,  saattaa 

lopputuloksena  olla  esimerkiksi  epäsymmetrinen  salmiakkikuvio,  joka  on  jo  astetta 

haastavampaa  saada  venytettyä  istumaan  neliön  muotoiseen  UV-karttaan,  kun 

tekstuuria aletaan luomaan illuusiota varten. 

Monimutkainen  geometria  tai  kameran  kääntäminen  usean  akselin  suhteen  ei 

kuitenkaan  estä  anamorfoosin  käyttämistä.  Se,  kuinka  hankala  illuusiotekstuuri  on 

loppujen  lopuksi  luoda,  on  aivan  malli-,  asetelma-  ja  projektikohtaista.  Eräässä 

vaiheessa olisin ollut  valmis suosittelemaan muiden illuusiokeinojen käyttämistä, jos 

Kuva 10: Vasemmalla: Kamera kuvaa kohdetta kohtisuoraan edestä. 
Oikealla: Kamera kuvaa kohdetta viistosta kahden akselin suhteen käännettynä.
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työskentelijä  unelmoi  todella  monimutkaisesta  geometriasta,  mutta  sittemmin  olen 

tehnyt myös todella monia onnistuneita käytännön kokeiluja. Kaikkein eniten merkitystä 

on työvaiheiden ymmärtämisellä ja harjaantumisella.

Toimivuutensa  kannalta  anamorfoosi  sopisi  molempiin:  sekä  1.  että  3.  persoonan 

peleihin, joissa painopiste olisi seikkailullisilla ”etsi ja löydä” -tyyppisillä tehtävillä, sillä 

kuten jo historiallisessa osuudessa pohjustin, niin anamorfoosin luonteeseen sisältyy 

aina katsojan oma toiminnallinen ulottuvuus. Tämän takia haluaisin myös nostaa esille 

hieman vastaavanlaisen illuusiotyypin ja verrata anamorfoosia  trompe l'oeil -keinoon, 

sillä nämä kaksi sekoitetaan usein toisiinsa.  

Suurin ero anamorfoosin ja trompe l'oeilin välillä piilee siinä, että trompe l'oeil -keinolle 

on  luonnollista,  jopa  tyypillistä,  tarjota  katsojalleen  illuusio  kolmiulotteisesta  tilasta 

yleensä todella vaivattomasti ja luonnollisena koetusta näkökulmasta ilman, että sitä 

tarvitsee etsiä.  Esimerkiksi  maalausta on luonnollista  katsoa suoraan edestäpäin ja 

näin ollen myös trompe l'oeil -keinolle olisi siinä tapauksessa luonnollista toteutua juuri 

edestäpäin katsottuna.  Anamorfoosin tunnuspiirteisiin taas lukeutuu se, että se, mikä 

näyttää luonnollisena koetusta  katselukulmasta vääristyneeltä ja  oudolta,  näyttääkin 

jostakin epätavallisemmasta katselukulmasta luonnollisemmalta. (Kent, n.d.)

Kuva  11:  Tämän  nopean  kokeilun  tein,  kun  kuulin  teorian,  jonka  mukaan 
menetelmäni  ei  toimisi,  jos  kameraa  käännetään  enemmän  kuin  yhden 
kääntöakselin  suhteen.  On  totta,  että  useampi  kääntöakseli  voi  hankaloittaa 
asiaa,  mutta  siihen  vaikuttavat  myös  monet  muut  tekijät,  kuten  mallin 
monimutkaisuus.  Esimerkki  on  toteutettu  yksinkertaisella  mallilla  ja  kolmen 
kääntöakselin suhteen käännetyllä kameralla. Vasemman kuvan pallogeometria 
on tekstuurilla luotu anamorfoosi.
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Kärjistetysti  anamorfoosi  luo  siis  katsojalleen  suuremman  vastuun  illuusion 

toteutumisesta,  kun  taas  trompe  l'oeil  antaa  kokemuksen  lähes  sellaisenaan. 

Pelisuunnittelun  ja  konseptoinnin  kannalta  voidaankin  siis  todeta,  että anamorfoosi 

tarjoaa  enemmän  mahdollisuuksia  pelattavuuteen,  sillä  osa  sen  olemusta  on,  että 

katsoja joutuu osallistumaan kokeakseen piilotetun illuusion.  Trompe l'oeil puolestaan 

sopisi  ennemmin  vaikkapa  elävöittämään  side-scrolling-pelien  taustoja.  Illuusiosta 

johtuen  pelissä  tulisi  kuitenkin  olla  kiinteä  kamera,  eli  kuvakulma pysyy  koko  ajan 

samana kohteeseen nähden.  Tämäntyyppisiä pelejä ovat  esimerkiksi  ”Dust:  Elysian 

Tail”,  ”Rayman”-sarja sekä suomalaisen Frozenbyte-studion ”Trine”-sarjan pelit,  joita 

kaikkia yhdistää se,  että niissä kehittäjätiimit  ovat  selkeästi  panostaneet  näyttävään 

ulkoasuun.

Kuva  12:  Hyvä  esimerkki  trompe  l'oeil  -illuusiosta  on  Pere  Borrel  del  Cason 
maalaus ”Pakeneva kritiikki”  (esp. "Escapando de la crítica").
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Täydelliseen  anamorfoosin  hyödyntämiseen  ei  siis  kuuluisi  pelkästään  illuusion 

luominen, vaan myös pelaajan ottaminen mukaan sen avaamiseen antamalla hänelle 

vastuu oikean kuvakulman hakemisesta. Pelillisesti tätä ei ole vielä aivan kauheasti 

hyödynnetty muutamia  poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  Kolmiulotteista  tilaa  on  kyllä 

toteutettu illuusion keinoin sitäkin enemmän, mutta tämänhetkisten tietojeni pohjalta se 

on  ollut  ennemminkin  trompe  l'oeilia  kuin  anamorfoosia,  joka  taas  nimenomaan 

toimintaulottuvuutensa  ansiosta  pystyisi  tarjoamaan  monia  pelillisiä  ominaisuuksia. 

Peleissä  joutuu  esimerkiksi  usein  etsimään  tärkeitä  esineitä  ja  objekteja,  jotka  on 

piilotettu.  Niiden  saamiseksi  pitää  suorittaa  tehtäviä,  tai  niitä  voi  ympäröidä  jokin 

esineen  saamista  muuten  hankaloittava  elementti.  Anamorfoosi  kykenisi  toimimaan 

samanlaisella  periaatteella,  jos  pelaaja  joutuisi  vaikka  esineen  saamiseksi  ensin 

löytämään  sellaisen  katselukulman,  jonka  kautta  esine  näyttäisi  oikealta.  Oikean 

kuvakulman  löydettyään  pelaaja  voisi  jollakin  tasolla  viestiä  löytäneensä  oikean 

näkymän, lukita sen ja saada näin oikeuden käyttää aarretta. Vielä enemmän mieltäni 

kutkuttaa  ajatus  objektista,  jonka  tarkkailemiseen  olisi  useampia  mahdollisia 

katselukulmia  (todennäköisesti  vaikeampipääsyisestä  kulmasta  katsottuna  myös 

esineen  muoto  olisi  jollakin  tavalla  parempi),  ja  näin  ollen  riippuen  pelaajan 

valitsemasta  suunnasta  esine  muotoutuisi  täyttämään  erilaisia  tarpeita. 

Samantyyppinen  tekniikka  voisi  sopia  myös  erilaisten  kulkuyhteyksien  luomiseen. 

Pelaajan  täytyisi  etsiytyä  sellaisille  paikoille,  mistä  katsottuna  hänen  reittinsä  olisi 

kykenevä  jatkumaan  eteenpäin  tai  hän  saisi  käyttää  ovea  tai  muuta  kulkuväylää 

Kuva 13: Frozenbyten ”Trine”-sarjan peleissä on selkeästi panostettu taustojen 
näyttävyyteen.
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löydettyään ensin sellaisen katselukulman, josta ovi tai vaikka sen takana häämöttävä 

alue  vaikuttaisivat  luonnollisilta.  Kategorian  osalta  tämäntyyppinen  peli  olisi  puzzle-

pelien  sarjaa,  mutta  sekoitettuna  muihin  peligenreihin  pystyy  puzzle-osuuden 

painoarvoa säätelemään,  jos tekniikkaa ei  koe tarpeelliseksi  pitää pelin  pääosassa. 

Tämäntyyppinen taito voisi olla esimerkiksi varuste- tai taitoriippuvainen asia, jolloin se 

tuo  pelaamiseen  vain  pienen  lisän  sen  sijaan,  että  hallitsisi  sitä.  Tämäntyyppinen 

toiminnallisuus ei  olisi peleissä täysin vierasta, sitä vain toteutettaisiin anamorfoosin 

kautta uudella tavalla. Kuten jo aiemmin totesin, niin anamorfoosin hyödyntäminen on 

ollut vielä aika vähäistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Esimerkiksi  ”Batman  –  Arkham  Asylum”  -nimisessä  pelissä  pelaaja  voi  yhtenä 

sivutehtävän  muotona  etsiä  Arvuuttajan  ympäristöön  piilottamia  kysymysmerkkejä, 

jotka  paljastuvat  oikean  näköisinä  vasta  tietystä  kuvakulmasta.  Kysymysmerkin 

löydettyään ja aseteltuaan sen kuvaan suunnilleen oikeanlaisena pelaaja voi skannata 

sen.  Jos  kohde  on  tarpeeksi  hyvin  aseteltu,  peli  avaa  pientä  lisäsisältöä, 

hahmoprofiileja  yms.  Anamorfoosi  ei  painotu  pelin  pääjuoneen,  vaan  se  on  pieni 

lisäsisällöllinen  extra,  jota  pelaaja  voi  toimittaa  tehtävien  välissä.  Tämäntyyppinen 

ominaisuus  antaa  peli-intoiselle  hyvän  mahdollisuuden  kerätä  löydetyistä  merkeistä 

lisäsisältöä, haastaa itseään sadan prosentin suoritukseen tai vain kuluttaa aikaa pelin 

parissa silloinkin, kun itse pääjuonen pelaaminen ei syystä tai toisesta innosta tai sille 

ei  ole  aikaa.  Hauskan  ominaisuudesta  tekee  myös  se,  että  aika  ajoin  pelaaja  voi 

huomata piilotetun kysymysmerkin osasen, mutta aina ei ole kuitenkaan selvää, mistä 

päin oikeata kuvakulmaa pitäisi lähteä hakemaan. 

Kuva 14: Arvuuttajan kysymysmerkki näyttää oikealta vasta kun sitä katsoo 
tietyltä tasanteelta oikeassa kulmassa. 
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Uudempiakin esimerkkejä löytyy: ”Memory of a Broken Dimension” -nimisessä indie-

pelissä pelaaja seikkailee ensimmäisessä persoonassa ja etsii rakeisessa, sirpaleiden 

täyttämässä  ympäristössä  kuvakulmaa,  josta  katsottuna  sirpaleet  muodostaisivat 

eheän alueen tehtävää vaikeuttavan rakeisen laadun, jatkuvan kuvahäiriön ja kohinan 

saattelemana. Kun pelaaja löytää katselukulman, josta katsottuna sirpaleiden seasta 

hahmottuu kulkuväylä tai muu kiinteä pinta tai esine, hän pääsee eteenpäin lukittuaan 

näkymässään  esiintyvät  sirpaleet  paikoilleen.  Aikaisemmasta  esimerkistä  poiketen 

”Memory of a Broken Dimension” antaa jo paljon vahvemman painon anamorfoosille ja 

sen pelillisille ominaisuuksille, joita vielä ensimmäisen persoonan pelattavuus tehostaa. 

On myös huomionarvoista, että peli itsessään on vahvasti indie-kategoriaan painottuva 

ja sen testiversioita voi tällä hetkellä pelata ilmaiseksi netissä. 

Koen,  että  kaksi  näin  erilaista  esimerkkiä  ovat  omiaan  osoittamaan  anamorfoosin 

antaman pelillisen lisäarvon erilaisissa pelillisissä ympäristöissä genrestä, budjetista tai 

pelin pääpainotteesta riippumatta. Molemmat hyödyntävät samaa ideaa, mutta täysin 

eriävissä määrin. Joka tapauksessa pelaaja on molemmissa tapauksissa pääosassa 

illuusion toteutuessa.

Kumpikaan  esimerkeistä  ei  kuitenkaan  käytä  anamorfoosia  hyväkseen 

tarinankerronnan  välikappaleena,  joka  kuitenkin  Holbeinin  ”Suurlähettiläiden” 

Kuva  15: ”Memory of a Broken Dimension” -pelissä pyritään luomaan kiinteitä 
alueita hajanaisista sirpaleista. 
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aikaansaaman  mielenkiinnon  pohjalta  pohdittuna  olisi  varsin  kokeilunarvoinen  idea. 

”Arkham Asylumin” tyyli avata pelaajalle esimerkiksi lisämateriaalia tarinaan liittyvistä 

hahmoista  on  hyvä,  mutta  se  ei  aivan  yllä  ”Suurlähettiläissä”  esiintyvän  kallon 

salaperäisyyteen  ja  spekulaatioita  herättävään  ulkomuotoon,  jolla  taas  olisi 

tarinankerronnallisesti  todella  suuri  painoarvo  pelille.  Esimerkiksi  kovasti  ylistetty 

ThatGameCompanyn  ”Journey”-peli  rakensi  tarinankerronnastaan  pelimaailman 

historiasta  kertovan  osuuden  melkeinpä  pelkästään  pelimaailmaan  piilotettujen 

salaperäisten  seinämaalausten  varaan.  Tämän  jälkeen  foorumit  eivät  olleet  paitsi 

täynnä  viestejä  ja  kysymyksiä  siitä,  että  mistä  kaikki  tarinallisen  sisällön  palaset 

löytyvät,  vaan  keskustelu  on  käynyt  myös  kuumana  siitä,  miten  merkkejä  voidaan 

tulkita.  Tämän  voisi  vapaasti  tulkita  positiiviseksi  vastaanotoksi  ja  tarinallisemman 

sisällön  toivottamiseksi  tervetulleeksi.  Esimerkin  mukaisten  moniselitteisten  kuvien 

piilottaminen  ja  maastouttaminen  peliympäristöön  ”Arkham  Asylumin” 

kysymysmerkkien  tapaan  olisi  ainakin  perinteisestä  poikkeava  tapa  viedä  peliä 

kantavaa tarinaa eteenpäin tai valottaa sen taustoja ja historiaa. Tämäntyyppinen idea 

on  jälleen  hieman  indie-henkisempi  ja  tuskin  kestää  useaa  käyttökertaa.  Se  olisi 

kuitenkin jälleen yksi tervetullut poikkeavuus perinteisen tarinankerronnan rinnalle.

Anamorfoosi  ei  ole  pelimaailmalle  vieras:  sitä  on  jo  käytetty  muutamissa  peleissä. 

Kysymys kuuluukin, että mikä on tyylin tulevaisuus? ”Memory of a Broken Dimension” 

teki  mielestäni  rohkean  valinnan  asettamalla  anamorfoosin  koko  pelin  kantavaksi 

Kuva 16: ”Journey” ja sen seinämaalaukset kertovat tarinansa kuvin.



21

ideaksi, sillä se antoi vastuun pelimaailmassa liikkumaan pääsemisestä, mikä yleensä 

on  varsin  itsestäänselvyys  itse  pelaajalle.  Idea  kuitenkin  toimi,  ja  hieman 

monipuolistettuna  tai  muunneltuna  pelityyli  olisi  mielestäni  varsin  käyttökelpoinen 

uudestaankin.  Sen  sijaan  koen,  että  anamofoosin  käyttäminen  pienenä  pelillisenä 

lisänä kuten ”Arkham Asylumissa” olisi kokonaisvaltaisesti kutkuttavampi kokonaisuus, 

sillä tällöin se ei söisi tilaa muilta hyviltä pelillisiltä ominaisuuksilta, vaan toisikin vain 

jotakin lisää. Kaiken kaikkiaan koenkin, että sen sijaan, että yllättäen kaikki uudet pelit 

olisivatkin  anamorfoosilla  kyllästettyjä,  niin  parempi  vaihtoehto  olisi  käyttää  sitä 

hienovaraisesti  sellaisissa  asioissa,  joita  peleissä nyt  jo  toteutetaan,  mutta  samalla 

tuoden tuttuun jotakin uutta.

4.2 Mallinnusvaiheen suunnittelu

Koska anamorfoosin luominen poikkeaa perinteisestä 3D-työskentelystä jonkin verran, 

koin  tarpeelliseksi  aloittaa  mallinnusvaiheen  suunnittelulla  ja  testailulla.  En  ollut 

aiemmin tehnyt mitään vastaavaa, ja ensi alkuun minun oli selvitettävä, mitä kaikkea 

anamorfoosin  luominen  vaatii  ja  kuinka  mallini  toteutan.  Mallinnusvaihetta 

suunnittelemaan  lähtiessäni  päätin,  että  halusin  luoda  rakenteesta  sisätilan,  sillä 

huonemainen muoto on helpompi toteuttaa ja testata johtuen epäorgaanisista suorista 

muodoista  sekä  symmetriasta.  Lähdin  etsimään  innostusta  pelien  konsepti-  ja 

taidekirjoista, ja valitsin teemaksi scifin, sillä se antaa sekä paljon mahdollisuuksia että 

vapauksia  huoneen  rakenteisiin  ja  on  omiaan  pitämään  mielenkiintoani  yllä.  Kuvia 

selatessani  päätin  myös  haluavani  testata  keinoa  useammassa,  kameraan  nähden 

kuvakulmaltaan  eroavassa  pinnassa  tutkiakseni  keinottelutapaa  mahdollisimman 

monipuolisesti. Löysin muutamia hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisia asioita voitaisiin 

toteuttaa valitsemallani keinolla. 
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Ideoiden  pohjalta  pystyin  jo  luomaan  jonkinlaisen  suunnitelman,  joka  toimisi 

myöhemmin  pohjana  mallinnusvaiheelle.  Samoilla  suunnitelmilla  pystyin  tässä 

vaiheessa kuitenkin jo luomaan Blenderissä myös prototyypin, jolla pääsin testaamaan 

keinon toimivuutta kunnolla ensimmäistä kertaa. Tarkoitukseni ei siis ollut vielä aloittaa 

varsinaista  työtäni,  vaan  kartoittaa  työvaiheet  sekä  jäljittää  ne  seikat,  jotka  olisivat 

keinon  toimivuuden  kannalta  tärkeimpiä.  Eli  lyhyesti:  Toimiiko  keino  ja  mitä  se 

toimiakseen tarvitsee? 

Huoneen muotoja oli helpointa lähteä hahmottelemaan suoraan mallinnusohjelmalla ja 

pienempiä  assetteja  piirtää  digitaalisesti.  Vaikka  nämä  kaksi  työskentelytapaa 

yhdistettyinä  tuntuvatkin  henkilökohtaisesti  minusta  hieman  räpeltämiseltä,  niin  ne 

olivat minulle tehokkaimmat ja nopeimmat tavat saada aikaan testiin tarvittavat osaset. 

Renderöityäni  kuvan  yksityiskohtaisemmasta,  nopeasti  mallinnetusta  tilasta,  jossa 

lattian  keskellä  muodostuu  syvennys,  lisäsin  digitaalisesti  piirretyt  osat 

kuvanmuokkausohjelmalla  luontevalta  tuntuvaan  kohtaan  ja  kulmaan.  Kun  yhdistin 

tämän kyhäyksen yksinkertaisemman ja ilman lattiasyvennystä mallinnetun version UV-

karttaan ja  asettelin  osat  paikoilleen,  niin  lopputuloksena kuvio näkyi  samanlaisena 

sekä  yksinkertaisessa  että  yksityiskohtaisessa  versiossa.  Testi  osoittautui  siis 

Kuva  17:  Katossa  näkyvä  luukku,  putket  ja  johdot  voitaisiin  toteuttaa 
teksturoimalla. Samoin takaseinän syvennykset.
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tarkoitukseensa nähden menestykseksi, todisti keinon toimivaksi ja sain samalla luotua 

muistilistan työvaiheista.

On myös mainittava, että viimeistään tässä vaiheessa mallinnusvaiheen tavoitteekseni 

vakiintui  nimenomaan  anamorfoosin  testaaminen  sen  tekniikan  kannalta.  Koska 

käsittelen  konseptointi-  ja  historiaosuudessa  sen,  mihin  kaikkeen  anamorfoosia 

voidaan käyttää ajatustasolla ja mitkä sen ominaisuudet ovat, en kokenut tarpeelliseksi 

tuoda mukaan esimerkiksi  katsojan toiminnallista osuutta. Haluan vain nimenomaan 

näyttää,  kuinka  anamorfoosi  pystytään  luomaan  3D-ympäristössä  ja  kerätä  sen 

käytännön  osuuden  toteuttamisesta  mahdollisimman  selkeän  paketin.  Vaikka  kyse 

onkin  pelkästä  mallista,  niin  siihen  pätevät  kuitenkin  kaikki  samat  lainalaisuudet, 

pelilliset ideat ja ominaisuudet kuin mistä olen jo aiemmin kertonut.

Kuva  18:  Mallinnetut  ja  teksturoidut  osat  erottaa  helposti  piirto-mallinnus-
yhdistelmästä. 
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5 Mallinnusvaihe

5.1 Työvälineet

Mallintamiseen käytin tämän hetken viimeisintä Blenderin versiota 2.69, sillä se tuntuu 

tällä  hetkellä  tutuimmalta  ja  koen hyväksi  yhtälöksi  myös sen,  että kun käyttämäni 

ohjelma  on  kaikkien  saatavilla,  niin  myös  jakamani  tieto  on  silloin  laajemmin 

käytettävissä. Samoilla argumenteilla perustelen myös toisen työvälineeni Unityn, josta 

käytän nimenomaan ilmaisversiota.  Unityn  osuutta  en käsittele  aivan hirveästi,  sillä 

koin opinnäytetyöni kannalta aiheellisemmaksi paneutua paremmin keinon teoriaan ja 

mallinnusvaiheen  toteuttamiseen,  mutta  tulen  nostamaan  prosessin  esiin 

pääpiirteissään ja kerron avainkohdat mallinnuksen importaamisesta ja asettelemisesta 

Unityyn. 

Kuvan vääristämiseksi UV-karttaan kokeilin sekä GIMP- että Photoshop-piirto-ohjelmia. 

Näistä ensiksi mainittu on ilmainen, ja sen perspektiivityökalu toimi samaan tyyliin kuin 

jälkimmäisenä mainitun, maksullisen Photoshopin free transform -työkalu. Kokeilun alla 

kävi  myös  FireAlpaca-niminen  ilmainen  piirto-ohjelma,  mutta  sen  vastaava  työkalu 

pyöristi kuvan reunoja niin, ettei sillä saanut toivottua lopputulosta. 

5.2 Työvaiheiden muistilista

Seuraavassa  kirjoitan  anamorfista  renderöintiä  varten  työstetystä  mallista 

yksityiskohtaisena  versiona,  ja  mallista,  johon  renderöity  vääristymä  asetetaan, 

yksinkertaisena  versiona.  Aluksi  olin  ajatellut  puhua  näistä  highpoly-  ja  lowpoly- 

versioina,  sillä  ne  ovat  nimityksinä  yleensä  tutumpia,  mutta  mielestäni  on  tärkeätä 

tiedostaa, ettei  ero ole kuitenkaan objektikohtaisessa polygonimäärässä, vaan siinä, 

että toiseen versioon on mallinnettu enemmän osia ja se on täten yksityiskohtaisempi 

kuin se yksinkertainen versio, johon osat tullaan tekstuurilla siirtämään.

Olen  pyrkinyt  tuomaan  esimerkit  mahdollisimman  helposti  ymmärrettäviksi  kuviksi, 

jotka kaikessa yksinkertaisuudessaan kykenisivät tiivistämään työvaiheen ydinidean. 
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Mallinnetaan  sekä  yksityiskohtainen  että  yksinkertaistettu  versio. 
Yksityiskohtaisemman  version tulee  näyttää  siltä,  miltä  lopullisen  3D-tilan  halutaan 

anamorfoosin  kautta  näyttävän  ja  sisältää  kaikki  ne  asiat,  mitä  halutaan  sisällyttää 

lopulliseen  versioon  teksturoituna  pintana.  Huomauttamisen  arvoista  on,  että 

anamorfoosi toimii vain, jos se ei tule varsinaisen geometrian tielle. Esimerkkikuvan 

(Kuva  18)  mukaisesti  siis  jos  lattian  syvennyksessä  olevien  sylinterien  haluttaisiin 

nousevan  pylväiksi  kattoon  asti,  ne  tulisi  mallintaa  geometriaan  oikeasti. 

Yksinkertaisessa versiossa ne pinnat, joihin anamorfoosi tullaan teksturoimaan, tulee 

pitää tasaisena, jotta tekstuuri asettuu juuri halutulla tavalla. 

(Kuva 19)

Teksturoiminen työvaiheena  riippuu  aivan  siitä,  miten  teksturointi  tullaan 

toteuttamaan.  Jos  valitaan  käyttää  materiaalipaikkoja,  on  varmasti  helpointa 

teksturoida ensin yksi malli ja mallin monistamisvaiheessa vain katsoa, että materiaalit 

siirtyvät  myös  kopioon.  Jos  halutaan  käyttää  materiaalikarttoja,  on  todennäköisesti 

lopputuloksen  kannalta  parempi  luoda  kartat  yksilöllisesti  molemmille  versioille. 

Riippumatta  siitä  minkä  teksturointityylin  valitsee,  suositeltavaa  olisi,  että 

yksityiskohtaisemmassa versiossa ne osat, jotka tullaan renderöimään anamorfoosia 

varten ja yksinkertaisessa versiossa ne osat,  jotka jäävät anamorfoosin ulkopuolelle 

teksturoidaan samalla tyylillä. Tällöin lopputulos on yhtenäisempi. (kuva 20)

Kuva  19:  Vasemmalla  yksinkertainen  malli,  jonka  lattiaan  tullaan  siirtämään 
oikealla näkyvän yksityiskohtaisemman mallin lattiakuvio.
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Yksinkertaisessa  versiossa  tulee  unwrapata ainakin  ne  osat,  joihin  anamorfinen 

tekstuuri tullaan asettamaan. UV-kartasta tulee ottaa jonkinlainen kuvatallennus, jonka 

päälle seuraavassa kohdassa renderöitävät osat kyetään asettelemaan. (Kuva 21)

Kuva  20:  Punaisen  alueen  ulkopuolelle  jäävät  osat  yhdistyvät  alempana 
näkyväksi malliksi, jossa yläoikean mallin kuvio on enää pelkästään  tekstuuri. 
Tämän takia tekstuurointityylit tulee olla yhtenevät mallien välillä.
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Yksityiskohtaisemmasta  versiosta  renderöidään  kuva  siitä  kuvakulmasta,  josta 

katsottuna anamorfoosin halutaan toteutuvan oikean näköisenä. Rendatusta kuvasta 

voi tämän jälkeen piirto-ohjelman avulla leikata irralleen ne osat, jotka halutaan siirtää 

yksinkertaiseen versioon ja vääristää ne sitten istumaan yksinkertaisen version UV-

karttaan. Tämä onnistunee yleensä piirto-ohjelmien perspektiivityökaluilla. 

(Kuvat 22 ja 23)

Kuva 21: Lattian UV-kartasta tallennetaan kuva tulevaa tekstuuria varten.

Kuva 22: Renderöidystä kuvasta irrotettava osa.
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Lopputuloksen voi tarkistaa jo Blenderin puolella.  Jos kaikki on mennyt niin kuin 

pitää, niin sen jälkeen kun uunituore tekstuuri on asetettu paikoilleen, pitäisi valitusta 

kuvakulmasta katsottuna mallien pinnalla näkyä samanlainen kuvio, joskin toinen on 

teksturoitu paikoilleen ja toisessa kuvion toteuttaa geometria. (Kuva 24)

Yksinkertaisen  version  exportaus.  Jos  mallia  halutaan  käyttää  jossakin  muussa 

ohjelmassa, sen voi nyt exportata uusia työvaiheita kohti. Minun tapauksessani haluan 

testata, kuinka mallini toimii Unityn puolella. (Kuvat 25 ja 26)

Kuva 23: Irti leikattu osanen venytetään yksinkertaisen version UV-karttaan.

Kuva 24: Asetelmassa esiintyvä pallo on vasemmalla puolella luotu tekstuurilla, 
oikealla geometrialla.
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5.3 Mallinnus

Mallinsin sisätilan pitäen mielessäni, että halusin kokeilla anamorfoosia enemmän kuin 

yhdessä kohtaa huonetta. Lattialle päätin jättää tilaa jo alusta asti hahmotelmissakin 

mukana  olleelle  syvennykselle,  jossa  näkyy  jonkinlaista  koneistoa.  Tämän  lisäksi 

huoneeseen tuli kaksi ikkunaa, joiden takaa voisi vaikka näkyä seinän takana olevia 

huoneita. 

Kuva  26:  Tässä  vaiheessa  Unityyn  riittäisi  pelkästään  yksinkertainen  versio. 
Antaakseni kuitenkin esimerkilleni hyvän vertailukohdan päätin kuitenkin tuoda 
myös  yksityiskohtaisen  version  yksinkertaisen  rinnalle.  Vasemmalla 
yksinkertainen ja oikealla yksityiskohtainen versio.

Kuva 25: Unityn puolella Scene-ikkunassa katsottuna näkyy hyvin mallien ero.



30

Värimaailmaa  varten  etsin  innoitusta  jälleen  pelimaailman  puolelta,  ja  päädyin 

valitsemaan kourallisen lämpimiä sävyjä, jotka sinänsä ovat hieman tavallisemmasta 

poikkeavia tämänkaltaisessa ympäristössä. Värit kuitenkin istuivat mukaan mielestäni 

hyvin ja miellyttivät omaa silmääni. 

Kuva 28: Värimaailma ”Halo”-pelin ympäristöstä.

Kuva 27: Teksturoimaton malli.
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Valitsin  teksturoidessani  käyttää  materiaalipaikkoja,  koska  ne  tekivät  työskentelystä 

hieman nopeampaa ja  kuten  jo  totesinkin,  niin  teksturointityylillä  ei  ole  merkistystä 

anamorfoosin  luonnin  kannalta  niin  kauan  kuin  vain  lopputulos  on  yhteneväinen. 

Materiaalipaikat tulevat siirtymään myös Unityn puolelle, kun malli exportataan, joten 

pystyn koska tahansa vaihtamaan nopeasti vaikka vain yhden värin sävyä.

Yksityiskohtaiseen versioon tein paitsi lattiasyvennyksen ja ikkunoista näkyvät huoneet, 

niin  myös  muutamia  rahtilaatikkoassetteja,  joita  ripottelin  ympäri  huonetta.  Tässä 

kohtaa pitänee huomauttaa,  että jos ympäristössä haluttaisiin  liikuttaa hahmoa, niin 

rahtilaatikoiden kaltaiset assetit, jotka nousevat lattiasta pitäisi joko jättää pois tai laittaa 

sellaiselle  alueelle,  jossa hahmo ei  pääse kävelemään,  sillä  muutenhan laatikoiden 

lopulta ollessa vain tekstuuria hahmo kävelisi niiden päältä ja illuusio rikkoontuisi. Nyt 

halusin kuitenkin kokeilla lattiasyvennyksen vastapainona sellaisia elementtejä,  jotka 

nousisivat  lattiatasoa  ylemmäs.  Lisäksi  huoneisiin  ilmaantui  kaikenlaista  muutakin 

nippeliä,  ja esimerkiksi  ikkunan takana lattiaan piirtyvät  kuviot voivat  olla hyvä tapa 

seurata  anamorfoosin  onnistumista  tarkistamalla,  piirtyvätkö  muodot  lopulliseen 

versioon samalla tavalla.

Kuva 29: Yksinkertainen versio teksturoituna.
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Kameraa asetellessa voi jo ottaa huomioon, että esimerkiksi Unityn puolella saattaa 

esiintyä  tarvetta  varmistua  anamorfoosin  toimivuudesta  tai  kamera  täytyy  jostain 

muusta syystä saada täysin samaan pisteeseen malliin nähden kuin mitä se on ollut 

Blenderin  puolella.  Tällöin  kannattaa  jo  Blenderin  puolella  asettaa  mikä  tahansa 

yksinkertainen  geometria  täysin  samaan  pisteeseen  kameran  tukipisteen  kanssa. 

Unityn puolella pystyy tämän jälkeen asettamaan Unityn oman kameran täysin samaan 

pisteeseen geometrian kanssa.

Kuva  31:  Yksinkertainen  plane-objekti  täysin  samassa  pisteessä  kameran 
tukipisteen kanssa Blenderissä.

Kuva 30: Yksityiskohtainen versio teksturoituna.
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Teksturoituani  mallit  pääsin  toteuttamaan  anamorfoosia.  Irrotin  yksityiskohtaisen 

version  renderöidystä  kuvasta  lattiaosan  sekä  ikkunasta  näkyvän  ympäristön. 

Tallennettuani  kuvat  yksinkertaisen version lattian ja  ikkunoiden UV-kartoista pääsin 

venyttämään ja asettelemaan vastairrottamiani osasia karttoihin. Havaitsin jo kokeiluja 

tehdessäni, että kuvaa vääristäessä tapahtuu helposti sellainen virhe, että skaalatessa 

kuva  saattaa  helposti  skaalaantua  miinuksen  puolelle,  eli  käytännössä  peilaantua. 

Tällöin  anamorfoosi  ei  istu  paikoilleen  mitenkään  ja  näyttää  aina  vääristyneeltä. 

Hieman monimutkaisempien muotojen kanssa tämä saattaa käydä ilmi jo UV-tekstuuria 

paikoilleen venytellessä, mutta jos kartta on kovin symmetrinen, niin virhettä on vaikea 

havaita ennen kuin vasta kokeiluvaiheessa, kun anamorfoosi ei istukaan paikoilleen. 

Virheen saa korjattua joko peilaamalla tekstuurit jälleen piirto-ohjelmalla tai tekemällä 

korjaukset mallinnusohjelman puolella suoraan UV-karttaan.

Kokeiltuani sekä Photoshopia että GIMP-piirto-ohjelmaa vääristymän luomiseen totean 

Photoshopin  helpommaksi  työkaluksi.  GIMP  on  toimiva,  mutta  perspektiivityökalun 

ollessa hieman Photoshopin Free Transform -työkalua yksinkertaisempi vääristäminen 

vie  enemmän  aikaa  ja  kärsivällisyyttä.  Ikkunoiden  kohdalla  tein  päätöksen  leikata 

osaset vielä pienempiin osiin, ja helpotin näin niiden asettelua huomattavasti. 

 

Kuva  32:  Ikkunanäkymät  vääristymässä  ikkunoiden  UV-karttoihin. 
Ylemmässä näkymä on leikattu kahteen osaan asettelun helpottamiseksi.
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Lopulta UV-tekstuurit olivat valmiita aseteltaviksi paikoilleen. Olisin voinut viedä mallin 

jo  tässä vaiheessa Unityyn,  mutta jotta  työvaiheet  olisivat  mahdollisimman selkeitä, 

halusin  varmistaa  anamorfoosin  toimivuuden  ennen  seuraavaan  vaiheeseen 

siirtymistä.  Tekstuurit  tosiaan istuivat paikoilleen ja illuusio tilassa olevista tavaroista 

toteutui. Yllättävää on, että ikkunoiden kohdalla värit vääristyivät jonkin verran. Koska 

ikkunoiden  takana  näkyvät  tilat  ovat  erillisiä  paikkoja  eivätkä  suoraan  yhteydessä 

huoneeseen, niin seikalla ei sinänsä ole väliä. Jos samanlainen virhe olisi toteutunut 

lattian  kohdalla,  jossa sauma mallinnuksen  ja  tekstuurin  välillä  olisi  erottunut  hyvin 

tekstuurien  ja  mallin  ollessa  saman  tilan  osasia,  niin  tekstuuria  olisi  pitänyt 

todennäköisesti värikorjata. 

Kuva 33: Valmiit tekstuurikartat.

Kuva 34: Huone anamorfoosin toteutuessa oikein.
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Onnistuneen kokeilun jälkeen katsoin, että minulla on Unityyn sopiva malli:  Siivosin 

pois sellaiset osaset, joita olin käyttänyt vain mittasuhteiden hahmottamiseen, poistin 

valot  ja  kameran ja  exportasin asetelman Unityn tukemassa FBX-muodossa.  Mallin 

tuominen  Unityyn  tapahtuu  aivan  normaalisti  vaikka  tiputtamalla  mallin  Assets-

lokeroon.  Koska  olin  asettanut  yksinkertaisen  planen  kameran  tukipisteeseen,  oli 

kameran  saaminen  oikeisiin  koordinaatteihin  helppoa.  Kun  planen  koordinaatit  on 

kopioitu kameralle, voi planen Inspector-ikkunassa näkyvän Mesh Renderer -toiminnon 

poistaa käytöstä. Tämän jälkeen plane ei esiinny enää asetelmassa, mutta on edelleen 

otettavissa takaisin näkyviin, jos tarve niin vaatii. 

Seuraava  ongelma  oli  kuitenkin  kameran  kääntökulma,  sillä  sen  arvot  eivät  ole 

yhteneviä  Blenderin  kanssa.  Syy  tähän  piilee  siinä,  että  kameroiden  nollapiste 

määrittyy  näiden  ohjelmien  välillä  eri  tavalla.  Siinä  missä  Unityn  puolella  kameran 

nollapisteeksi  lasketaan sen osoittaminen  suoraan  teenpäin,  niin  Blenderin  puolella 

kamera taas osoittaa nollapisteessä ollessaan suoraan alaspäin.

Näin  ollen  minun  pitää  laskea,  kuinka  paljon  Blenderissä  olevan  kamerani 

kääntöakselit  eroavat  suhteessa  kameroiden  välisten  perusasentojen  eroon.  Koska 

perusasennossa  ollessaan  kameroiden  kääntöakseleiden  arvojen  ero  on  90°,  ja 

Blenderissä käyttämäni kameran kääntöarvo esimerkiksi x-akselin suhteen on 67.5°, 

niin pystyn tämän pohjalta laskemaan 90°-67,5°=22,5°. Lakukaava toimii  ja näkymä 

näyttää samalta.  Tämän jälkeen materiaalit  voi  asettaa paikoilleen.  Unity  on tuonut 

mukanaan oman materiaalin jokaista käytettyä materiaalipaikkaa kohden. 

Kuva  35:  Kamerat  ilman  mitään  kääntöarvoja.  Vasemmalla  Unityn  ja  oikealla 
Blenderin kamera.
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Kuva 36: Asetelma Unityn kamerasta katsottuna.

Kuva 37: Kun asetelmaa katsoo toisesta kuvakulmasta, illuusio särkyy. Varsinkin 
laatikoiden kohdalla huomaa, että kuvio on vain tekstuuria.
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Asetettuani  tekstuurit  ja  kameran paikoilleen voin  viimein tarkistaa lopputuloksen ja 

todeta  anamorfoosin  toimivan.  Kuten  kuva  36  osoittaa,  niin  Unityn  kameran  läpi 

katsottuna syntyy illuusio tavaroiden olemassaolosta, joka taas särkyy, kun kuvakulma 

vaihtuu, kuten kuvassa 37.

5.4 Vertailu

Tiedostojen kokovertailu on kenties helpointa esittää taulukossa. Seuraavat tiedostot 

ovat  sisältäneet  samat  elementit  kuin  mitä  olen  tähän  asti  esitellyt:  Geometrian, 

materiaalipaikat  sekä  yksinkertaisen  version  tekstuurikartat,  joilla  korvattiin  osa 

yksityiskohtaisessa  versiossa  esiintyneestä  geometriasta.  Näiden  lisäksi  lisäsin 

molempiin asetelmiin yhden valon.

Taulukko 1. Tiedostokokojen vertailu.

Yksinkertainen versio Yksityiskohtainen versio
FBX 425 kt 1,82 Mt
Unity Project 22,0 kt 35,9 kt
Unity Package 0,99 Mt 691 kt

Se,  mitä  yksinkertaisen  version  koon  suhteen  tapahtui,  kun  asetelma  exportattiin 

Unitysta  Package-muotoon,  yllätti  minut  täysin.  Osasin  odottaa,  että  yksinkertainen 

versio  kirisi  jossakin  vaiheessa  FBX-tiedostojen  välistä  kokoeroa  isojen 

tekstuurikarttojensa  vuoksi,  mutta  muutos  oli  kuitenkin  odottamaani  isompi.  Koen 

jonkinlaista tyytyväisyyttä siitä,  että tästä johtuen en voi yksinkertaisesti esittää, että 

tämä  tyyli  olisi  jonkin  tietyn  tyyppisiin  peleihin  aina  parempi  vaihtoehto  tai  että 

anamorfoosin käyttöön liittyisi jotain kiistämättömiä hyviä puolia. Tämän nimenomaisen 

seikan takia voin vain todeta, että anamorfoosi voi olla toimiva vaihtoehto silloin, kun 

sille  löytyy  tarvetta,  jotakin  jota  sillä  halutaan  toteuttaa  sisällön  kannalta.  Ilman 

varsinaista  tarkoitusta  tästä  illuusiokeinosta  ei  ole  käytännössä  hyötyä.  Olen  jo 

esittänyt, mihin kaikkeen anamorfoosi taipuu ja loppu on kyseistä keinoa harkitsevien 

itsensä päätettävissä. En koe, että anamorfoosi olisi todistanut pystyvänsä myöskään 

esteettisellä  puolella  tekemään  mitään,  mihin  geometria  ei  kykenisi,  sillä 

geometriallahan anamorfoosini  onkin luotu.  Sen sijaan sisällölliseltä  kannalta uskon 

anamorfoosin voivan hyvin käytettynä kykenevän tarjoamaan jotakin sellaista, mitä ei 

olla vielä nähty niin kuin en myöskään suostu uskomaan, että anamorfoosilla olisi jo 

toteutettu kaikki anamorfoosilla toteutettavissa oleva.
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6 Loppuarvio

Tavoitteenani  oli  tutkia  anamorfoosi  ja  sen  luomista  3D-ympäristössä:  Onko  se 

mahdollista?  Mitä  rajoitteita  keinoon  sisältyy?  Mitkä  ovat  illuusion  mahdollisuudet? 

Opinnäytetyöni  aikana  olen  paitsi  saavuttanut  tavoitteeni  ja  kyennyt  vastaamaan 

kaikkiin  esittämiini  kysymyksiin  myös  onnistunut  hahmottamaan  kokonaisuuksia 

vastausten taustalla. Lisätutkimuskysymykseni tiedostokokojen muutoksista ja eroista 

sai myös arvoisensa vastauksen, kun totesin, ettei anamorfoosi loppujen lopuksi ole 

muistin säästämisen kannalta varsinaista geometriaa edullisempi vaihtoehto.

On ollut mielenkiintoista tutkia, mistä anamorfoosi on lähtöisin ja mihin se on kasvanut. 

Vaikkakaan esimerkiksi  mainoksissa tai  viihteessä  toteutettuna  illuusiokeino harvoin 

kielii  taidehistoriallisesta  perinteestään,  ovat  sen  juuret  silti  renessanssin  taiteessa. 

Kaiken  kaikkiaan  koko  teoriaosuuden  puolelta  ensimmäinen  hieno  hetkeni  oli  itse 

anamorfoosin  nimen  oppiminen.  Sen  kautta  ymmärsin  keinolla  olevan  historiaa, 

periaatteita ja erityispiirteitä. Toinen hieno hetki koitti, kun opin trompe l'oeil -tekniikasta 

sekä sen ja anamorfoosin eroavaisuuksista. Tällä tiedolla oli lopulta suuri merkitys sillä 

sen kautta pystyin rajaamaan esimerkkejä ja pohtimaan, kuinka keinoa voisi käyttää 

enemmän  tai  paremmin.  Nämä  kaksi  seikkaa  antoivat  minulle  työkalut  arvioida 

anamorfoosia sekä toiminnan kohteena että pelillisenä välineenä.

Käytännön osalta koin aluksi anamorfoosin työlääksi toteuttaa, ja sitä se saattaa joskus 

ollakin. Useiden kokeiluideni ansiosta huomasin kuitenkin työskentelytavan rutinoituvan 

nopeasti ja helpottuvan kerta kerran jälkeen. Viimeistään hahmoteltuani työvaiheiden 

järjestyksen työskentely helpottui huomattavasti, kunnes lopulta itse käytännön osuus 

oli  nopea  ja  helppo  toteuttaa.  Ennen  käytännön osuutta  saatoin  tehdä jonkinlaisen 

anamorfoosiin  liittyvän  testin  päivittäin,  ja  vaikka  testit  olivat  yksinkertaisia,  niin  ne 

vahvistivat käsitystäni anamorfoosista käytännössä ja nopeuttivat työskentelytahtiani. 

Myös  keinon  hahmottaminen  kokonaisuutena  helpottui  huomattavasti  rutinoitumisen 

ansiosta: Oli hienoa huomata kokeiluideni epäonnistuessa, että kykenin hahmottamaan 

virheellisen  työvaiheen  ja  korjaamaan  sen.  Virheiden  ymmärtämisen  myötä  tajusin 

sisäistäneeni kaiken opinnäytetyön aikana opiskelemani. 
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Alkaessani  kirjoittamaan  opinnäytetyötäni  ajattelin,  että  tekstuuriin  pohjautuvaa 

syvyysilluusiota  on  käytetty  niin  paljon,  että  suurin  osa  kirjallista  osuuttani  tulisi 

muodostumaan  seikoista,  jotka  jo  nykyään  ovat  pelisuunnittelussa  päivänselviä. 

Kirjoittaessani olen kuitenkin kokenut, että mitä enemmän olen aiheeseen paneutunut, 

sitä enemmän olenkin havainnut, kuinka yksipuolisesti syvyysilluusioita on tähän asti 

hyödynnetty.  Se,  mikä  alkoi  yksinkertaisesti  työpaikan  senhetkisistä  tarpeista  ja 

kiinnostuksesta  kasvoi  mielestäni  hyväksi  eheäksi  kokonaisuudeksi.  Työpaikkani 

tarpeiden muututtua opinnäytetyön aikana aihe ei ole työn puolesta enää aivan yhtä 

ajankohtainen  kuin  aloittaessani.  Mielestäni  on  kuitenkin  hyvä  merkki,  että  koen 

sisäistäneeni  kyseisen  illuusiokeinon  siinä  määrin,  että  se  on  sovellettavissa  myös 

mahdollisesti  tulevaisuuden  projekteissa.  Olen  myös  kartuttanut  tuhdin  annoksen 

taidehistoriatietoutta ja saanut itseni innostumaan anamorfoosista ja kaikesta, mitä sillä 

voitaisiin toteuttaa. Pystyn tunnistamaan tiettyjä pelillisiä ominaisuuksia anamorfoosiin 

liittyen  ja  tunnistan  sen  myös  taiteellisena  keinona.  Tunnen  koko  opinnäytetyön 

toteuttamisen ja sen parissa työskentelyn rakentaneen minulle anamorfoosista varsin 

selkeän ja eheän kuvan sekä ulkoisten että sisällöllisten ominaisuuksien osalta.
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