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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esitellä vaihe vaiheelta, kuinka realistinen 3D-tila toteutetaan Blender 
3D-mallinnusohjelmalla. Opinnäytetyössä esitellään useita erilaisia tapoja, joilla 3D-mallintajat voivat lisätä 
3D-mallinnuksiinsa realistista tyyliä, mutta ei kata kaikkia mahdollisia ohjeita.  
 
Opinnäytetyössä käydään alkuun lyhyesti läpi Blenderin ero muihin 3D-mallinnusohjelmiin ja uusimman 
2.8-version tuomat muutokset. Seuraavaksi esitellään 3D-mallinnusta varten tehty suunnitelma, joka luon-
nostelun ja referenssikuvien avulla auttaa luomaan mielikuvan tulevasta 3D-tilasta. Suunnitelman jälkeen 
käydään läpi 3D-tilan mallinnus vaihe vaiheelta esimerkkikuvien avulla. Opinnäytetyön lopussa on tekijän 
pohdinnat onnistumisistaan ja epäonnistumisista, sekä työn lopputuloksen arviointi. 
 
Tästä opinnäytetyöstä saatu tieto soveltuu parhaiten Blenderillä mallintaville, mutta on sovellettavissa 
myös muihin 3D-mallinnusohjelmiin. Esitetyt ohjeet antavat hyvät lähtökohdat niille, jotka haluavat kokeilla 
realistista tyyliä, mutta jättää myös kehittämisen varaa kehitystä kaipaaville.  



 

Abstract 

Author(s): Kallioinen Minna 

Title of the Publication: How to make a realistic 3D scene with Blender 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to go through a step-by-step process of modeling a 3D-scene with 
a 3D modeling software Blender. This thesis introduces several ways that 3D modelers can use to add a 
realistic style to their 3D modelling but does not contain all the possible instructions. 
 
This thesis begins with a brief overview of Blender's difference to other 3D modelling software and the 
changes introduced by the latest version 2.8. The following is a plan for 3D modelling, which, with the help 
of sketching and reference images, helps create an image of the future 3D space. Following the design, the 
3D modelling is explained step by step with sample pictures. The thesis concludes with the author's reflec-
tions on successes and failures, as well as an evaluation of the final outcome. 
 
The information from this thesis is best suited for Blender modelers, but it can also be applied to other 3D 
modelling software. The instructions offer a good starting point for those who want to try a realistic style, 
but also leave room for improvement for those who want to develop their skills further. 
 



 

Alkusanat 

 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille erilaisia toimintoja, joilla yksinkertaisesta 3D-
tilasta saadaan muokattua realistisemman näköinen. Parhaimmillaan lopputuloksen tulisi ensin 
huijata katsojaa luulemaan 3D-tilasta renderoitua kuvaa valokuvaksi, mutta tarkemmalla katse-
lulla paljastua mallinnukseksi.  
 
Tässä opinnäytetyössä esitetään muutamia vinkkejä, joilla mallinnuksiin saa lisättyä realistisuutta. 
Työ on tarkoitettu 3D-mallinnusta aikaisemmin harrastaneille ja lähinnä Blenderin käyttäjille, 
mutta tietoa voi hyvin soveltaa muihin 3D-mallinnusohjelmiin. Myös esitetty työjärjestys on suun-
taa antava ja täysin muunneltavissa kunkin mallintajan omiin tarpeisiin ja tottumuksiin.  
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Symboliluettelo 

3D-malli  Polygoni-verkosta eli useista polygoneista muodostuva kolmiulotteinen malli. 

Beta-versio Tulevan julkaisun kokeiluversio, jonka ohjelmisto on valmis mutta epävakaa. 

Blender  Internetistä ladattava ilmainen 3D-mallinnusohjelma. 

High-poly-malli Yksityiskohtainen 3D-malli, jonka polygonien määrää ei ole rajoitettu. 

Low-poly-malli Reaaliaikaiseen käyttöön optimoitu 3D-malli, jonka polygonien määrää pyritään 

pitämään mahdollisimman pienenä. 

Path tracing Säteenseurantatekniikan yksi muoto, jota käytetään renderoimisessa. 

Photoshop Adoben kuvankäsittelyohjelma. 

Polygoni 3D-mallin pinnan muodostama verteksien joukko. 

Python  Monipuolinen ja funktionaalinen tulkattava ohjelmointikieli. 

Rasterointi 3D-kuvasta kuvannettu ja pikseleistä koostuva 2D-kuva. 

Referenssi  Mallikuva tai -video, jota käytetään mallintamisen apuna. 

Renderointi  Tietokoneohjelman avulla luotava 2D-kuva 3D-mallista.  

Thumbnail  Suunnitteluprosessin avuksi nopeasti piirretty pieni kuva. 

Topologia  Polygoni-verkon rakenne. 

UV-kartoitus  3D-mallin pinnan piirtäminen 2D koordinaatistoon teksturointia varten. 

Verteksi Kulmapiste, joita useampaa yhdistellen muodostetaan 3D-mallin sivuja ja po-

lygoneja. 

VFX  Visual effects eli visuaaliset erikoistehosteet.
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1 Johdanto 

Tietotekniikka on kehittynyt valtavasti vuosien aikana ja avannut uusia mahdollisuuksia myös di-

gitaalisen taiteen saralla. Kuka vain voi nykyään ryhtyä harjoittelemaan digitaalisen taiteen teke-

mistä omalla kotikoneellaan ja opiskella vaikkapa 3D-mallintamista tai animaatioiden tekemistä. 

Ongelmana on nykyään valinnan vaikeus, koska ohjelmia on runsaasti eri aihealueille ja niiden 

taso ja hintaluokka vaihtelevat laajasti. 

Käytettävän ohjelman lisäksi digitaalisessa taiteessa on myös löydettävä oma tyylinsä. Vaihtoeh-

toja on useita kaksiulotteisesta kolmiulotteiseen, tyylitellystä realistiseen ja vektorigrafiikasta pik-

seligrafiikkaan. Jokaisella tyylillä on omat ominaisuutensa, jotka tekevät niistä omanlaisensa.  

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi vaihe vaiheelta realistisen 3D-tilan mallinnus Blender 3D-mal-

linnusohjelmalla. Tavoitteena on tuoda esille Blenderin eri ominaisuuksia, sekä eri vaiheita, joilla 

3D-tilaan saadaan realistisuutta. Kaikkia mahdollisia tekniikoita ei ole kuitenkaan lueteltu, vaan 

opinnäytetyön on tarkoitus esitellä lähtökohdat realististyyliä tavoitteleville. 
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2 Käytettävät ohjelmat 

2.1 Blender 

Blender on avoimeen lähdekoodiin perustuva 3D-mallinnuohjelma, jolla pystyy toteuttamaan 

kaikkia 3D:hen liittyviä työalueita, oli se sitten mallinnusta, animointia tai videoeditointia, sekä 

myös 2D animaatioita. Blender on ilmainen sovellus ja tarkoitettu Blender-yhteisön pyörittämäksi 

projektiksi, eli kuka vain Python-koodaaja voi esimerkiksi luoda sovellukselle uusia lisäosia tai kor-

jata virheitä eli bugeja. (1.) 

2.1.1 Blender vs. muut suositut VFX-ohjelmat 

Maailmassa on monenlaisia VFX-ohjelmia, ja oikean valinta riippuu täysin omista tavoitteista eli 

mitä haluaa tehdä ja kuinka vakavissaan. Mikäli tavoitteena on työpaikka, kannattaa eri alojen 

standardeihin tutustua huolella ja miettiä etukäteen, minkä ohjelman käyttöä kannattaa harjoi-

tella. Tällä hetkellä standardeina ovat elokuvien teossa ja animoinnissa Maya, suunnittelussa 

3dsMax, muotoilussa ZBrush, erikoisefekteissä Houdini ja liikegrafiikassa Cinema 4D. (2.) 

Blender on erinomainen vaihtoehto varsinkin tutustuttaessa visuaalisten tehosteiden tekoon. Il-

maisuutensa ansiosta Blender on kaikkien käytettävissä ja monikäyttöisyytensä puolesta sillä on 

helppo kokeilla eri alojen erikoisuuksia. On myös hyvä tiedostaa, että Blender nostaa koko ajan 

tasoaan sekä suosiotaan ja uudet yritykset, varsinkin uudet pelifirmat, ovat alkaneet siirtyä käyt-

tämään Blenderiä muiden ohjelmien sijasta.  

2.1.2 Blender 2.8 

Blender on julkaisemassa uuden version ohjelmastaan vuoden 2019 aikana (3). Blender 2.8 on 

erittäin odotettu varsinkin Blender-yhteisön keskuudessa ja odotettavissa on iso hyppäys eteen-

päin edellisestä 2.79-versiosta. Blender 2.8 Beta-versio on jo ladattavissa, mutta sen lataaville 

suositellaan varotoimenpiteitä, kuten varmuuskopiointia, sillä ohjelmassa saattaa olla vielä vir-

heitä.  
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Olin kuullut Blender 2.8:sta niin paljon hyvää, että en enää malttanut odottaa, vaan päätin ladata 

Beta-version ja käyttää sitä opinnäytetyön tekemiseen. Riski oli korkea, joten tallensin varmuu-

den vuoksi työn usein ja eri versioina. Loppujen lopuksi törmäsin tämän projektin aikana ainoas-

taan kahteen virheeseen, jotka opin välttämään melko nopeasti. 

Blender 2.8 eroaa huomattavasti Blender 2.79:stä. Ulkonäköä on siistitty, käyttöliittymää muo-

kattu järkevämmäksi ja erilaisia toivottuja toimintoja lisätty sinne tänne. Osa pikanäppäimistä on 

vaihtunut ja vaati uudelleen opettelun, mutta joitakin pystyy muokkaamaan omista asetuksista. 

Esimerkiksi haku löytyi ennen välilyöntiä painamalla, mutta nykyään välilyöntiin voi asettaa tois-

ton, työkalut tai haun. Oletusasetuksissa välilyönti on nykyään toisto ja haku löytyy F3-näppäintä 

painamalla. 

Yksi isoimmista ja odotetuimmista muutoksista Blender 2.8:ssa on uusi reaaliaikainen renderoin-

timoottori Eevee, joka tulee Cyclesin kaveriksi vaihtoehtoiseksi renderointimoottoriksi. Eeveen 

on kehuttu olevan huomattavasti nopeampi kuin Cycles, mutta lopputuloksen tarkkuus ja realis-

tisuus eivät ole yhtä laadukkaita (4). Riippuu siis täysin renderoitavasta kohteesta, asetuksista ja 

halutusta lopputuloksesta, kumpaa moottoria kannattaa käyttää lopullisessa renderoinnissa. 

Kaiken kaikkiaan muutokset ovat onnistuneita ja Blender on nykyään huomattavasti parempi ja 

käyttäjäystävällisempi ohjelma. Minulla ei ole mitään halua palata takaisin Blender 2.79-version 

pariin. 

2.2 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop on Adobe Systemsin kehittämä maksullinen ja ammattikäyttöön tarkoitettu ku-

vankäsittelyohjelma digitaalisten kuvien muokkaukseen. Ohjelmaa käytetään myös muun muassa 

graafiseen suunnitteluun ja digitaalisen taiteen tekemiseen. (5.) 

Tämän työn aikana käytin Photoshopia lähinnä työn alussa ja lopussa. Alun suunnitteluvaiheessa 

luonnostelin mallinnukselle pohjakuvan ja kokosin referenssimateriaaleista kuvakollaasin. Työn 

loppuvaiheessa kävin läpi mallinnuksen aikana ottamiani kuvia ja muokkasin niistä liitekelpoisia. 
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3 Suunnittelu 

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Tätä sanontaa kuulee usein, ja sillä on niin kannattajansa 

kuin vastustajansakin. Omalla kohdallani sanonta pitää paikkansa ja on toiminut lukuisia kertoja 

aikaisemmin. Mitä paremmin tulevan työn suunnittelee, sitä selkeämmäksi muodostuu työn ta-

voite. Selkeä tavoite auttaa priorisoimaan työtehtäviä ja nopeuttaa työntekoa. Tässä vaiheessa 

on kuitenkin syytä varoa, ettei suunnitelmasta tule täysin ehdotonta, vaan muutosvapaus säily-

tetään. Ehdottomuus syö luovuutta ja motivaatiota, kun taas vapaus auttaa pitämään projektin 

mielenkiintoisena. 

Myös 3D-mallinnus on projekti, joka kannattaa aloittaa suunnittelulla, oli kyseessä sitten iso tila 

tai pieni esine. Pienen esineen kohdalla suunnittelun ei kuitenkaan tarvitse olla läheskään yhtä 

laajaa ja yksityiskohtaista kuin ison tilan. Esineen kohdalla suunnitelmaksi voi riittää yksi referens-

sikuva, kun taas tilasta kannattaa ideoida kaikki mahdollinen objekteista niiden sommitteluun ja 

väreistä valaistukseen. Oli kyseessä sitten pieni objekti tai iso tila, yhteistä näille on tyylin valinta. 

Eli haluaako lopputuloksen olevan tyylitelty, realistinen vai jotain näiden kahden väliltä.  

Suunnittelun tarkoituksena on saada itselle selkeä visuaalinen kuva 3D-tilasta, jota on alkamassa 

mallintamaan. Inspiraatiota aiheeksi voi etsiä monista eri lähteistä, kuten internetistä, kirjoista, 

elokuvista ja luonnosta. Kun aihe on valittu, kannattaa mallia suunnitella ja luonnostella kirjoitta-

malla ylös kaikki haluamansa objektit ja ajatukset sommittelusta, valaistuksesta, värimaailmasta 

ja mahdollisista efekteistä. Luonnostelun apuna voi myös käyttää perinteistä piirtämistä ja luoda 

esimerkiksi pieniä mallipiirroksia, ns. thumbnails, joista valitaan yksi työn mallipohjaksi.  

Suunnittelun ja luonnostelun jälkeen on hyvä etsiä referenssimateriaalia auttamaan mallin visu-

alisoimisessa. Itse käytin Pinterest- ja Pixabay-kuvapalveluita niiden laajan ja laadukkaan kuvatar-

jonnan ansiosta, mutta referenssimateriaalia voi kerätä mistä vain. Kerätyistä materiaaleista kan-

nattaa vielä valita parhaat ja koota niistä yhden sivun kokoinen kuvakollaasi. Kuvakollaasi auttaa 

näkemään, onko suunnitelma toimiva vai kannattaako jotain vielä muuttaa ennen mallinnuksen 

aloitusta, kuten vaikkapa värimaailmaa. Parhaimmillaan kuvakollaasista saa yhdellä vilkaisulla sel-

ville työn sisällöllisen ja visuaalisen tavoitteen. (6.)  

Suunnitelmanani oli realistinen 3D-tila rauhallisesta ja avarasta lastenhuoneesta sinisellä ja tum-

mapuisella sisustuksella. Huone olisi neliön mallinen, ja siinä olisi kaksi ikkunaa. Kalusteina olisivat 
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ainakin kehto, nojatuoli ja lipasto, mutta kenties myös yöpöytä ja hylly. Huoneen muita sisustus-

elementtejä olisivat ainakin matto ja verhot, sekä mahdollisesti tauluja ja leluja. Käytin suunnit-

telussa Adobe Photoshop-ohjelmaa, jolla piirsin kuvan 1 luonnoksen mallinnuksen avuksi.  

Kuva 1. Photoshopilla piirretty luonnos suunnitelmasta. 

Käytin Adobe Photoshopia myös kuvan 2 kuvakollaasin kokoamisessa, johon on kerätty referens-

simateriaalia Pixabay-kuvapalvelusta. 

Kuva 2. Pixabay-kuvapalvelusta haetuista kuvista Adobe Photoshopilla koottu kuvakollaasi. 
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4 3D-mallinnus 

3D-tilan mallinnukseen ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, vaan jokaisella on omat tyylinsä eri vaihei-

neen edetä työssään. Vaiheisiin vaikuttaa muun muassa paljon se, mikä käyttötarkoitus 3D-tilalla 

on ja millaista tyyliä se edustaa. Esimerkiksi suunnittelemani 3D-tilan tyyli on realistinen, mutta 

tilaa ei ole tarkoitus käyttää missään, kuten vaikkapa pelissä. 3D-mallit voivat siis olla ja jäädä 

high-poly-malleiksi, joita ei tarvitse enää muokata pelimaailmaan optimaalisiksi low-poly-mal-

leiksi. 

Osa mallintajista mallintaa 3D-tilan malli kerrallaan, tekemällä yhden mallin täysin valmiiksi teks-

tuureja myöten, ennen kuin siirtyy seuraavaan ja kokoaa lopulta malleista yhteisen kokonaisuu-

den. Osa taas mallintaa 3D-mallit vain tiettyyn vaiheeseen asti, tarkastelee kokonaisuutta ja siir-

tyy vasta sitten seuraavaan vaiheeseen. Itse käytän jälkimmäistä tyyliä, koska mielessäni oleva 

visio muuttuu herkästi ja haluan välttää turhaa työtä. 

Esittelen seuraavaksi kaikki 3D-tilan mallinnukseen käyttämäni vaiheet järjestyksessä, tilanneku-

vien kera. Kerron myös tarkemmin mallinnuksen aikana käyttämistäni modifikaattoreista. 

4.1 Laatikkomallinnus 

Laatikkomallinnuksella tulevalle työlle luodaan pohja yksinkertaisen muotoisista paloista, kuten 

laatikoista, palloista ja kolmioista (7). Palasten tulee vastata muodoltaan tulevia objekteja tunnis-

tamisen helpottamiseksi. Myös mittasuhteiden kannattaa olla totuudenmukaiset, koska se lisää 

tilan uskottavuutta ja realistisuutta (8).  

Palaset asetellaan tilaan vastaamaan suunniteltua lopputulosta, ja jotta työn kokonaisuutta pys-

tyisi tarkastelemaan kunnolla, tulee myös valaistus ja kameran kuvakulma asetella alustavasti oi-

kein. Tässä vaiheessa on vielä helppo arvioida, onko suunnitelma toimiva vai tarvitseeko sitä muo-

kata ja kuinka paljon. Esimerkkinä laatikkomallinnuksesta on kuva 3, joka toimii tämän työn mal-

lipohjana. 
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Kuva 3. Laatikkomallinnus 3D-tilasta. 

4.2 Low-poly 

Seuraavaksi mallinnusvuorossa ovat low-poly-mallit, eli yksinkertaisista muodoista muokataan 

tunnistettavia, pienen verteksimäärän omaavia objekteja. Malleja voi venyttää, kutistaa, leikata, 

yhdistellä ja muokata vaikka modifikaattoreilla, kunhan tarkimmat yksityiskohdat jätetään vielä 

rauhaan.  

Low-poly-mallinnuksen jälkeen kannattaa jälleen tarkastella kokonaiskuvaa ja arvioida, sopivatko 

mallit toisiinsa ja toimiiko sommittelu. Kuvassa 4 on tilannekuva tästä työstä low-poly-mallinnuk-

sen jälkeen. 
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Kuva 4. Tilannekuva low-poly-mallinnuksen jälkeen. 

4.3 High-poly 

High-poly-mallinnuksen aikana malleista muokataan yksityiskohtaisempia. Yksityiskohdat tuovat 

malleihin realistisuutta, mutta vaativat varovaisuutta. Yksityiskohdat lisäävät verteksien määrää 

helposti sellaisiin lukuihin, etteivät koneen tehot enää riitä pyörittämään mallinnusohjelmaa kun-

nolla. Liika yksityiskohtaisuus voi myös tehdä lopputuloksesta todella monimutkaisen ja raskaan 

tarkasteltavan silmille.  

Virheiden välttämiseksi yksityiskohdat kannattaa suunnitella etukäteen tärkeysjärjestystä ja to-

teutustapaa myöten. Esimerkiksi ensin lisätään realistisuuden kannalta välttämättömät yksityis-

kohdat ja sen jälkeen maltillisesti loput. Yksityiskohdat voi toteuttaa joko mallintamalla, modifi-

kaattoreilla tai myöhemmin tekstuurien avulla. Käytin itse tässä vaiheessa kolmea eri modifikaat-

toria, joista Sudivision Surface pehmensi pintoja, Cloth toi verhoihin kangasmaisuutta ja Particles 

System loi mattoon karvahapsut. 

High-poly-mallinnuksen jälkeen tulee jälleen tarkastella kokonaiskuvaa ja arvioida, toimiiko to-

teutus. Kuvassa 5 on tilannekuva työstä high-poly-mallinnuksen jälkeen. 
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Kuva 5. Tilannekuva high-poly-mallinnuksen jälkeen. 

Tässä vaiheessa on myös hyvä tarkkailla tietokoneen tehoja. Jos koneen suorituskyky on jo tässä 

vaiheessa maksimissaan ja haittaa mallinnusohjelman toimivuutta, ei kone tule jaksamaan viimei-

sen vaiheen renderointia. On siis hyvä arvioida ajoissa tarvittavien verteksien ja efektien määrä 

ja muokata niitä mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi tämän työn nojatuoliin olisi saanut hel-

posti käytettyä 180 000 verteksiä, mutta Smooth Shading työkalun avulla 20 000 verteksiä riitti. 
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5 Modifikaattorit 

Modifikaattorit ovat automaattisia toimintoja, joiden on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa mallin-

tamista erilaisilla tehosteilla samalla kuitenkaan rikkomatta objektin perusgeometriaa. Yhdelle 

objektille voi olla samaan aikaan asetettu useampi modifikaattori. Näiden muutettavissa oleva 

järjestys vaikuttaa siihen, kuinka ne muokkaavat objektia. Modifikaattorit ovat muokattavissa niin 

kauan, kunnes ne lisätään objektiin pysyvästi lisää (apply) nappia painamalla. (9.) 

Kuvassa 6 näkyy modifikaattoreiden sijainti sekä lista kaikista Blenderissä valmiina olevista modi-

fikaattoreista omissa kategorioissaan: 

 Modifioijat (Modify): Vaikuttavat muodon sijasta johonkin muuhun objektin dataan, ku-

ten esimerkiksi vertekseihin.  

 Muodostajat (Generate): Muokkaavat ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan objektin 

ulkomuotoa tai luovat sille uuden geometrian. 

 Epämuodostajat (Deform): Muokkaavat ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan objektin 

ulkomuotoa muokkaamatta sen geometriaa. 

 Simuloijat (Simulate): Yrittävät simuloida todellisuutta, kuten vettä tai kangasta. 

Kuva 6. Modifikaattorien sijainti ja lista vaihtoehdoista. 
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5.1 Mirror 

Mirror-modifikaattori peilaa objektin x-, y- tai z akselin mukaisesti. Asetusten mukaan peilatut 

objektit ovat joko erillään toisistaan tai sulautuvat yhteen. (10.) Erittäin kätevä ja aikaa säästävä 

toiminto varsinkin symmetrisiä esineitä mallintaessa.  

Tässä työssä käytin Mirroria useimpien objektien mallinnuksessa alusta loppuun asti. Kuvasta 7 

näkyy esimerkiksi, kuinka Mirrorin avulla puolet yöpöydästä on peilattu y-akselin mukaisesti ja 

kuinka objektit sulautuvat yhteen.  

Kuva 7. Mirror modifikaattori yöpöydän mallinnuksen apuna. 

5.2 Subdivision Surface 

Subdivision Surface-modifikaattori silottaa mallin pintaa jakamalla mallin polygoneja pienempiin 

osiin. Jako lisää verteksien ja datan määrää huomattavasti, mutta määrää voi vähentää käyttä-

mällä Smooth Shading-työkalua (11). Smooth Shading muokkaa polygonin varjostuksen laskenta-

tekniikkaa ja saa näin luotua pinnasta sileämmän näköisen tekemättä itse polygonille mitään (12).  

Silotus saattaa muokata mallin ulkonäköä paljonkin ja myös ei-toivotulla tavalla. Ongelman voi 

korjata lisäämällä reunan lähelle verteksejä esimerkiksi Edge Loop toiminnolla tai muokkaamalla 

reunan Mean Crease arvoa eli rypistysarvoa muokkauspaneelista (Transform). Suosin itse Mean 

Crease arvon muokkausta, koska haluan välttää turhia verteksejä malleissani.  
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Subdivion Surface-modifikaattori ja Smooth Shading ovat yhdessä helppo ja nopea keino silotella 

mallien pintoja ja näin ollen lisätä realistisuutta. Kuvassa 8 näkyvät kaikki eri vaiheet, joita käytin 

verhotangon realisoimiseen. 

Kuva 8. Verhotangon realisoimisen vaiheet. 

5.3 Cloth 

Cloth-modifikaattorin tehtävä on simuloida kangasmaisuutta. Se, millaisesta kankaasta on kyse, 

on täysin muokattavissa. Objektin voi muokata muistuttamaan esimerkiksi jäykkää farkkukan-

gasta tai hentoa ja helposti rypyttyvää silkkikangasta. Myös painovoiman voimakkuus ja vaikutus 

objekteihin on mallintajan määriteltävissä. Cloth luo simulaatiosta animaation, joka pysyy tallessa 

niin kauan, kunnes modifikaattorin asetuksia muokataan tai ne poistetaan käsin. Jos on teke-

mässä animaation sijasta pysäytettyä kuvaa, voi animaation käydä läpi kuva kuvalta ja etsiä mie-

leisensä vaiheen, jonka jäädyttää pysyväksi apply-napilla. Tämä lukitsee objektin senhetkiseen 

muotoonsa ja poistaa modifikaattorin käytöstä. (13.) 

Käytin Cloth-modifikaattoria verhoihin saadakseni niistä kangasmaisemmat sekä realistisemmat, 

ja vaikutuksen näkee selkeästi kuvassa 9, jossa modifikaattori on lisätty oikeanpuoleiseen ver-

hoon. 
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Kuva 9. Cloth modifikaattorin vaikutus verhoihin. 

5.4 Particles System 

Particles System-modifikaattori simuloi oikean maailman efektejä ja tapahtumia valitusta objek-

tista tuotettujen hiukkasten avulla. Hiukkaset voivat olla yksittäisiä tai toisiinsa yhdistettyjä, sekä 

eri ikäisiä ja tyyppisiä. Hiukkasjärjestelmä on niin laajalti ja monialaisesti muokattavissa, että mo-

difikaattorille on varattu Blenderissä kokonaan oma Particle-valikko. Hiukkasjärjestelmällä voi si-

muloida vaikkapa nopeasti välkähtävän kipinän tai hitaasti hälvenevän savupilven. (14.) 

Tässä työssä käytin hiukkasjärjestelmää karvamaton mallinnuksessa. Kuvassa 10 näkyy vasem-

malla maton alkuperäinen muoto ja oikealla siihen hiukkasjärjestelmällä luotu karvapeite. 
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Kuva 10. Particles System modifikaattorilla simuloitu karvamatto. 
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6 Materiaalit ja teksturointi 

Materiaalit ja tekstuurit muodostavat mallin pinnan ja ulkonäön. Materiaali kertoo, millaisesta 

objektista on kyse ja miltä sen tulisi näyttää. Tekstuuri on materiaaliin liitetty yksi tai useampi 2D 

kuva, ns. tekstuurikartta, joka antaa materiaalille lisätietoja esimerkiksi pinnan kuvioista (15). Ob-

jektin ulkonäöstä ja käyttötarkoituksesta riippuen nämä kaksi vaihetta voivat riittää objektin vii-

meistelyksi. Jos objektista haluaa mahdollisimman realistisen, on sille luotava vielä UV-kartta, 

joka tekee tekstuurien käyttämisestä joustavampaa (16). 

6.1 UV-kartat 

Objektin UV-kartta on kaksiulotteinen kuva mallin kolmiulotteisesta pinnasta. UV-kartta mahdol-

listaa 3D-mallin jakamisen osiin, niin sanottuihin UV-saariin, joita voi liikutella tekstuurin päällä. 

Tämä auttaa saamaan juuri oikean kohdan tekstuurista juuri oikeaan kohtaan mallia. UV-kartta 

myös helpottaa tekstuurien muokkaamista käsin, koska UV-saarien ääriviivat saa näkyviin teks-

tuurin päälle ja muokattavat kohdat on helpompi havaita. Muokattavana kohteena voi olla esi-

merkiksi työpöytää kuvaava objekti, jonka kulmiin halutaan lisätä ajan tuomaa kulumaa. 

6.2 Materiaalit 

Materiaalit luodaan valikon Material-ikkunassa. Jos suunnitteilla on useita materiaaleja ja varsin-

kin samalle mallille, kannattaa ne sekaisuuden välttämiseksi nimetä uudelleen heti luontivai-

heessa. 

Uuden materiaalin saa luotua New-painikkeella, ja se asettuu automaattisesti koko objektin ma-

teriaaliksi. Toisen materiaalin objektille saa ensin luomalla sille oman paikan oikean sivun + pai-

nikkeesta ja sitten toistamalla aikaisemmat vaiheet. Materiaali asetetaan mallille Edit-tilassa va-

litsemalla halutut kohdat mallista ja sitten painamalla Assign. Kuvassa 11 on esitelty kolme eri 

vaihetta materiaalien luomiselle ja malliin asettamiselle. 
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Kuva 11. Materiaalien luominen ja asettaminen. 

6.3 Tekstuurit 

Materiaalit koostuvat usein useasta eri tekstuurikartasta. Yhdelläkin tekstuurilla pärjää, mutta 

mitä realistisempaan suuntaan mennään, sitä useampaa karttaa usein käytetään. Tekstuurikartat 

sisältävät eri tietoja materiaalista, kuten esimerkiksi varjojen ja heijastusten sijainnin (17). 

Tekstuurikarttoja voi tehdä itse ottamalla kuvia erilaisista pinnoista ja käsittelemällä ne kuvan-

muokkausohjelmalla tai käyttämällä tekstuuriohjelmaa, kuten Substance Designer. Mikäli teks-

tuurien tekoon ei ole kiinnostusta, aikaa tai taitoa, voi tekstuureja hankkia ilmaiseksi tai maksua 

vastaan internetistä erilaisilta tekstuurisivustoilta, kuten Poliigon (18), CC0 Textures (19) tai tex-

tures.com (20). Internetistä hankittavien tekstuurien kanssa kuitenkin tulee muistaa olla tarkkana 

tekijänoikeuksien kanssa. 

Tähän työhön hankin tekstuurit CC0 Textures -sivustolta. Kuten sivuston nimestä voi jo päätellä, 

kaikki sivulta löytyvät tekstuurit on merkitty CC0-tekijänoikeuslisenssillä ja ovat näin ollen täysin 

vapaassa käytössä. Tekstuurit voi ladata jopa 8K resoluutiolla, mutta itselläni on sen verran vanha 

näytönohjain tietokoneessa, että valitsin mieluummin 2K resoluution. Tekstuurien laatu kärsi hiu-

kan, mutta Blenderin käyttö jatkui sujuvasti. 
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6.4 Shader Editor 

Tekstuurikarttoja pääsee lisäämään materiaaliin Shader Editorin avulla. Shader Editorin solmujär-

jestelmä voi vaikuttaa aluksi pelottavalta, mutta harjoittelulla, sekä lukuisten YouTube-tutoriaa-

lien avulla, senkin käytön oppii nopeasti. Shader Editor avaa oven lukuisille luoville kokeiluille, 

joilla pääsee muokkaamaan materiaalien lisäksi myös valoja ja taustakuvia (21).  

Tässä työssä käytin Shader Editoria tavallisten materiaalien lisäksi myös taustakuvan asetteluun 

ja värjäykseen. Yritin myös tehdä lasimateriaalia ikkunoille, mutta sen hetkisessä Blenderin 2.8 

beta-versiossa oli bugi, joka vääristi lopputuloksen ja esti käyttämästä materiaalia. Käytän sen 

sijaan esimerkkinä Shader Editorista kuvaa 12, jossa on yksinkertaisella solmuyhdistelmällä luotu 

liukuvärjäys karvamaton hapsuille. 

Kuva 12. Shader Editorin käyttö maton hapsujen liukuvärjäyksessä. 
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7 Viimeistely 

Mallintamisen ja materiaalien jälkeen vuorossa on vielä viimeistelyvaihe, jonka kruunaa lopulli-

sen kuvan renderointi, eli 2D-kuvan luominen 3D-mallista. Viimeistelyn aikana tulee valita ren-

derointimoottori, säätää kameran ja valaistuksen asetukset kohdilleen sekä suorittaa rende-

rointi.  

7.1 Renderointimoottori 

Blenderissä on valmiiksi kolme eritasoista renderointimoottoria; Eevee, Cycles ja Workbench. Li-

säksi lisäosissa on ladattavissa muutamia kolmannen osapuolen renderointimoottoreita. Jokai-

nen moottori on erilainen ja omaa omat asetuksensa ja rajoituksensa. (22.)  

Eevee on reaaliaikainen renderointimoottori, joka ilmestyi Blenderiin 2.8-version julkaisun myötä. 

Eevee käyttää renderoinnissa rasteritekniikkaa (rasterization), joka mahdollistaa nopean rende-

roinnin ja nopeuttaa työskentelyä. Nopeudella on kuitenkin hintansa, ja useimmiten Eeveellä ren-

deroitu kuva on heikompilaatuisempi kuin Cyclesillä renderoitu kuva. (23.) 

Cycles on Blenderin vanhempi renderointimoottori, joka käyttää renderoinnissa valonsäteitä 

(path tracing).  Valonsäteiden seuraaminen on hidasta ja raskasta, mutta lopputulos on laadukas 

ja realistinen. (24.) 

Workbench eroaa Eeveestä ja Cyclesistä toimimalla pääasiassa mallinnuksen välivaiheilla. Moot-

tori on tarkoitettu helpottamaan mallin tai animaation muokkausta näyttämällä nopeasti terävä 

kuva juuri työn alla olevasta projektista 3D-näkymässä (3D Viewport). (25.) 

Tämän työn aikana käytin kaikkia kolmea moottoria vuorollaan. Workbench oli käytössä koko 

mallinnuksen ajan näyttämässä, miten objektit ja värit sopivat toisiinsa ja toimiiko sommittelu. 

Viimeistä renderointia yritin ensin Cyclesillä, mutta taitojen ja koneen tehojen loppuessa kesken 

siirryin renderoimaan Eeveellä. 
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7.2 Kamera 

Moottorin valinnan jälkeen on aika siirtyä muokkaamaan kameran asetuksia.  Ensiksi tulee päät-

tää, haluaako kuvastaan perspektiivisen, ortografisen vai panoraaman ja valita linssi sen mukaan. 

Linssin valinta vaikuttaa tuleviin asetusvaihtoehtoihin, kuten esimerkiksi zoomaukseen, skaalauk-

seen ja syvyyteen.  

Linssin ja linssin asetuksien valinnan jälkeen kameralle tulee löytää vielä oikea sijainti. Laatikko-

mallinnuksen aikana kamera asetettiin alustavasti haluttuun kohtaan, mutta jos sijainti vielä mie-

tityttää, on nyt viimeinen hetki kokeilla eri kohtia ja kulmia. Kun haluttu sijainti on löytynyt, on 

aika viimeistellä asetukset. (26.) 

Tämän tilan kuvauksessa käytin perspektiivilinssillä varustettua kameraa, joka oli sijoitettu kata-

logityylin inspiroimana keskelle huoneen kulmaa. 

7.3 Valaistus 

Kamera-asetuksien jälkeen viimeistelyvuorossa on valaistus. Valaistustyyppejä on neljä erilaista, 

joista valita tilalle tai objektille parhaiten sopiva. Tyyppi kannattaa valita ensin, ja sitten vasta 

muokata asetuksista valon väri, kirkkaus, heijastustehokkuus ja säde tai kulma sopiviksi. (27.) 

Valaistukseen kuuluu olennaisena osana varjostus, ja jos sen unohtaa, kärsii lopputuloksen rea-

listisuus huomattavasti. Asetuksien kanssa on oltava tarkkana, koska varjostusta pääsee muok-

kaamaan valaistusvalikon (light) lisäksi myös tilavalikosta (scene). Kuvasta 13 näkee, kuinka var-

jostus voi muuttaa koko 3D-tilan luonnetta ja saada palikkamaisista objekteista eläväisempiä. 
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Kuva 13. Varjostuksen vaikutus. 

7.4 Renderointi 

Kun kaikki edelliset vaiheet on tehty, on aika suorittaa renderointi.  Tälle vaiheelle kannattaa va-

rata aikaa, sillä renderointi harvemmin menee heti ensimmäisellä yrittämällä oikein ja asetuksia 

saattaa joutua säätämään useampaan otteeseen.  

Kuten aikaisemmin mainitsin, yritin renderointia ensin Cyclesillä. Ensimmäiset pari kuvaa onnis-

tuivat, mutta laatu oli puuromaista. Muokatessani asetuksia Cycles ei enää saanut renderoitua 

kuvaa loppuun, vaan Blender kaatui kesken prosessin. Toistakymmentä kaatumista ja useaa tuto-

riaalia myöhemmin tulin tulokseen, että omat taidot ja koneen tehot eivät enää riitä Cyclesillä 

renderoimiseen. Päätin vaihtaa renderointimoottoriksi Eeveen. Eevee oli tässä vaiheessa vielä 

uusi tulokas vain muutamalla tutoriaalilla, mutta silti rendertulos oli ensimmäisellä yrittämällä 

paljon laadukkaampi kuin Cyclesillä. Muutamien asetusmuokkauksien jälkeen sain vihdoin rende-

roitua kuvan 14, joka vastasi odotuksiani ja toi työni esille haluamallani tavalla. 
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Kuva 14. - Eeveellä renderoitu valmis kuva 3D-tilasta. 
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8 Yhteenveto 

Vuoden työskentelyn jälkeen tämä opinnäytetyö on vihdoinkin saatu päätökseen. Alkusuunnit-

telu ja mallintaminen etenivät nopeasti, mutta kirjoituksen kanssa oli hankaluuksia. Motivaatio 

oli satunnaisesti hukassa, ja sen lisäksi muutto ja työharjoittelu häiritsivät prosessia. Vuosikym-

menen vaihtumisen myötä ilmaantui kuitenkin uusi motivaatiopiikki, jonka avulla työ valmistui.  

Elämäntilanteen ja motivaation lisäksi vastoinkäymisiä ilmaantui vain pari mallinnuksen aikana. 

Ensimmäinen ongelma ilmaantui teksturointivaiheessa bugin muodossa ja rikkoi Glass Shaderin. 

Bugi on nykyään korjattu, mutta esti silloin läpinäkyvän materiaalin tekemisen ja ikkunoiden lasi-

tuksen.  

Toinen ongelma ilmaantui renderointivaiheessa, kun tietokoneen näytönohjaimen kapasiteetti ei 

riittänyt Cyclesillä renderointiin, vaan Blender kaatui jatkuvasti kesken prosessin. Cyclesin toimi-

mattomuus antoi kuitenkin hyvän syyn kokeilla uutta renderointimoottoria. Eevee osoittautuikin 

erittäin helppokäyttöiseksi ja nopeaksi työkaluksi, jonka renderointitulos miellytti silmää. 

3D-tila pääsi lopulta värityksen puolesta hiukan liian tummaksi, mutta kokonaisuus toimii ja ku-

vasta välittyy rauhallinen iltatunnelma. Seuraavan 3D-tilan kanssa kokeiluvuorossa voisi kuitenkin 

olla vaaleampi värimaailma tai päivävalaistus. 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyö oli hidas, mutta opettavainen prosessi. Vastoinkäymiset ratkaistiin 

ja niistä otettiin opiksi. 3D-tilasta renderoitu kuva oli halutunlainen ja pääsi täydentämään port-

foliota. Tulevaisuudessa tämä opinnäytetyö toivottavasti pääsee opastamaan jotakuta realistis-

tyylisessä 3D-mallinnuksessa. 
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https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cycles/introduction.html
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/workbench/introduction.html
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cameras.html
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cameras.html
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/lights/light_object.html
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Kuvat 

Kansikuva: Lastenhuone. 3D-mallinnetusta lastenhuoneesta Eeveellä renderoitu kuva. 

Kuva 1. Photoshopilla piirretty luonnos suunnitelmasta. 

Kuva 2. Pixabay-kuvapalvelusta haetuista kuvista Adobe Photoshopilla koottu kuvakollaasi. 

Kuvakollaasin kuvat on kerätty 28.12.2019, pixabay -sivustolta https://pixabay.com/. Kuvat ovat 

CC0-lisenssillä merkittyjä ja koottu yhteen Adobe Photoshop kuvankäsittelyohjelmalla. 

Kuva 3. Laatikkomallinnus 3D-tilasta. 

Kuva 4. Tilannekuva low-poly-mallinnuksen jälkeen. 

Kuva 5. Tilannekuva high-poly-mallinnuksen jälkeen. 

Kuva 6. Modifikaattorien sijainti ja lista vaihtoehdoista. 

Kuva 7. Mirror modifikaattori yöpöydän mallinnuksen apuna. 

Kuva 8. Verhotangon realisoimisen vaiheet. 

Kuva 9. Cloth modifikaattorin vaikutus verhoihin. 

Kuva 10. Particles System modifikaattorilla simuloitu karvamatto. 

Kuva 11. Materiaalien luominen ja asettaminen. 

Kuva 12. Shader Editorin käyttö maton hapsujen liukuvärjäyksessä. 

Kuva 13. Varjostuksen vaikutus. 

Kuva 14. - Eeveellä renderoitu valmis kuva 3D-tilasta. 

https://pixabay.com/
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