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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on osa Zaibatsu Interactive Oy:n kehittämää TCCC-VR-projektia. 

Virtuaalitodellisuutta käytetään nykypäivän koulutusmenetelmänä verrattain harvoin, 

mutta kuitenkin kasvavassa määrin. Etenkin puolustusvoimat ympäri maailmaa ovat herän-

neet virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin, sillä VR:ssä pystytään simuloimaan sellaisia 

tapahtumia varsin realistisesti ja kustannustehokkaasti, joita ei rauhan aikana voitaisi muu-

ten harjoitella siitä syystä, että harjoitus on vaaraksi ihmiselle tai yksinkertaisesti liian kal-

liita toteuttaa joko kerran tai toistuvasti. Tästä syystä syntyi tarve tälle työlle, realistiselle 

hahmomallille ja sen eri variaatioille. Koska VR-teknologia on verrattain uutta koulutuskäy-

tössä uskon, että näyttävä ja realistinen visuaalinen kokemus on sekä myynnin että loppu-

käyttäjän oppimisen kannalta tärkeää. Tämä TCCC-VR projekti on kehitteillä oleva projekti 

ja keskityn tässä raportissa kertomaan, kuinka malli toteutetaan pelimoottoriin soveltu-

vaksi pelihahmoksi. Käytän esimerkkinä yhtä tai useampaa kolmesta mallista, joita tähän 

työhön sisältyi. Työn hahmojen on tarkoitus korvata simulaattorin aiempi hahmo, sekä 

tuoda lisää toiminnallisuuksia ja sisältöä uudenlaisten hahmojen kautta.  

 

Raportin luku 3 voi toimia ohjenuorana sille, kuinka toteutetaan pelivalmis hahmo tekstuu-

reineen ja animointeineen Blender 3D-mallinnusohjelmalla. Raportti ei ole yksityiskohtai-

nen opas vaan pikemminkin yleiskatsaus, jossa on olennaiset asiat pähkinänkuoressa rea-

listisen pelihahmon toteutukseen. Soveltamalla ohjeita pystyy jo 3D-mallinnuksen perus-

asiat osaava henkilö toteuttamaan pelimoottoriin soveltuvan hahmon tai esineen ja oppii 

saavuttamaan alkeistasoisen ymmärryksen siitä, mitä vaaditaan, kun 3d-malli saadaan ani-

mointeineen sekä materiaaleineen pelimoottoriin sopivaksi kokonaisuudeksi. Jotta koko-

naisuus olisi mahdollisimman hyvä, mielestäni taiteellinen osaaminen on loppujen lopuksi 

tärkeämpi, kuin tekninen toteutus. Mutta koska taiteen oppiminen ja ymmärtäminen on 

mielestäni elämän mittainen prosessi, otan siihen vain sivuavasti kantaa raportissa. Onhan 

oma prosessinikin vielä vasta alkutekijöissään.  
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2 MIKÄ ON TCCC-VR? 

 

TCCC (Tactical Combat Casualty Care; T3C, TC3) on Yhdysvaltain asevoimissa 1990-lu-

vulta alkaen kehitetty kenttälääkintäohjeisto, joka tähtää tehokkaan ensihoidon ja taistelu-

taktiikan mahdollisimman saumattomaan yhdistämiseen. TCCC:tä päivitetään jatkuvasti 

sekä siviili- että sotakokemusten (Irak, Afganistan) myötä. Ytimenä on siis hoitomenetel-

mien ja toimintataktiikoiden kehittäminen kenttäolosuhteisiin parhaiten soveltuviksi. TCCC 

voidaankin kääntää esimerkiksi taisteluensiavuksi. Vakiintunutta nimitystä ei suomeksi 

vielä ole. Olennaista on hoitotoimenpiteiden nopeus, yksinkertaisuus ja tehokkuus. TCCC:n 

mukaisella toiminnalla onkin taistelussa kolme päämäärää: 

1. Hoida haavoittunut 

2. Vältä lisätappiot 

3. Saata operaatio päätökseen (Viikki 2012.) 

Zaibatsu Interactive Oy:n kehittämässä TCCC-VR simulaattoriprojektissa on tuotu reservin 

kersantti Markku Viikin mainitsemia asioita virtuaaliympäristöön koulutuskäyttöä varten. 

Ympäristössä simuloidaan sotilaan oppimisen kannalta tärkeitä asioita. Simulaattoria käy-

tetään VR-laseilla sekä ohjaimilla. 

 

2.1 Nykyinen skenaario ja kehityssuunta 
 

On huomioitavaa, että TCCC-VR projekti on kehityksessä oleva projekti eli demo. Simulaat-

tori on alun perin tehty havainnollistamaan VR-teknologain etuja sotilaallisen ensihoidon 

harjoitus käytössä ja on siten tulevaisuudessa muuttuva. Tämänhetkinen simulaattorin 

koulutusskenaario on tulen alla tapahtuva ensiapu. Käyttäjä harjoittelee simulaattorissa C-

A-T-kiristyssiteen oikeaoppisen asettamisen sotilaan katkenneeseen raajaan vaihe vai-

heelta. Yksi todennäköinen kehityssuunta on lisätä simulaattoriin triagemäärittely, jossa 

käyttäjä priorisoi haavoittuneen hoidon tarpeen kiireellisyyden mukaan. Käyttäjä joutuisi 

tekemään konkreettisia valintoja esimerkiksi menehtyneen, kiireettömän ja kiireellisen vä-

lillä. Edellä mainittu yhdistettynä painostavaan ja ehkä jopa pelottavaan taistelutilanteesen 

tukevat käyttäjän kokonaisvaltaista oppimista ja kokemusta tilanteesta, jota rauhan aikana 

ei voida syystä tai toisesta järjestää. Kehityssuuntana on siis laajempi käyttäjäkokemus, 
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joka tukee käyttäjän oppimista sekä yksityiskohtaisissa hoitotoimenpiteissä että laajem-

massa tapahtumaketjussa. Tämä on oppimisen kannalta tärkeämpää, kuin että harjoitel-

laan ainoastaan esimerkiksi kiristyssiteen asettamista tai ampumista, koska se onnistuu 

hyvin ilman virtuaalitodellisuuttakin. Mainittakoon vielä, että vr-simulaattorilla ei haluta 

korvata nykyistyä koulutusta vaan tukea sitä. (Zaibatsu Interactive Oy 2020-2-17) 

 

Kuva 1. Käyttäjä asettamassa kiristyssidettä nykyisessa demossa. (Evacrity VR, 2019) 

 

2.2 Hahmojen vaatimukset 
 

Hahmoille haluttiin realistinen ruumiin anatomia, niin että ihmisen lihaksisto on selkeä, 

suomalaisen sotilaan varusteet, M05-maastopuku, M05-Kypärä ja taisteluliivi sekä realisti-

sen näköiset ruuminvammat. Lisäksi näille monikäyttöiset, helposti muokattavat ja realis-

mia edustavat tekstuurit. Jokainen vaatekappale sekä varuste on mallinnettava erikseen, 

jotta saadaan useita eri variaatioita hahmosta poistamalla tai lisäämällä objekteja. Lisäksi 

kullekin hahmolle tehdään yksilölliset animoinnit. Koska kyseinen projekti on PC-alustalle, 

eivät laskenta teholliset vaatimukset malleille ole niin tiukat kuin esimerkiksi mobiilialus-

talla. Tämä mahdollistaa huomattavasti yksityiskohtaisemman lopputuloksen.  

(Zaibatsu Interactive Oy 2020-2-17) 
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Kuva 2. M05-metsäkuvio (Wikipedia 2020.) 
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Kuva 3. Konseptitaidetta johon hahmon anatomia perustui (Pohjonen 2020.) 
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Hahmo 1 

Haavoittumaton sotilas 

Animaatiot  

-Kävelylooppi 

-Pystyasentoidle 

-Makuuasentoidle 

-Heittäytyminen makuulle 

 

Kuva 4. Kuva haavoittumattomasta sotilaasta. (Pohjonen 2020.) 



11 

 

 

Hahmo 2 

Haavoittunut sotilas 

-Käsi katkennut 

Animaatiot 

-Avunpyyntö 

-Idle animaatio 

 

Kuva 5. Kuva käteen haavoittuneesta sotilaasta. (Pohjonen 2020.) 
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Hahmo 3 

Kuollut tai haavoittunut sotilas. 

-Rintavamma 

Animaatiot 

-Idle istualteen 

-Heittäytyminen makuulle suojaan. 

 

 

 

Kuva 6. Kuva rintaan haavoittuneesta sotilaasta. (Pohjonen 2020.) 
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3 WORKFLOW 

 

Tässä osiossa kerron, kuinka mallit toteutettiin alusta loppuun halutunlaiseksi Blender 

2.82- ohjelmistolla. Tuon esille niin sanotun workflown, joka on yleinen lähestymistapa 

hahmomallin luonnissa videopeliteollisuudessa ohjelmistoista riippumatta. Yleisesti ottaen 

3d-artistilla on käytössä myös kaupallisia ohjelmia kuten Zbrush, Substance Painter, Mar-

velous Designer jne. Kukin näistä ohjelmista on suunniteltu tiettyjen vaiheiden tai vaiheen 

tekemiseen, joten ne ovat monipuolisempia ja suorituskykyisempiä ja täten helpottavat 

työtä eri vaiheissa. Blenderiä ei suinkaan pidä moittia, sillä se on varsin hyvä ja monipuoli-

nen ohjelma. Se soveltuu erittäin hyvin niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekkin käyttä-

jälle ja on ilmainen. Tästä syystä monet toimijat alalla käyttävät sitä.  

 

Nostan kussakin työvaiheessa esille tärkeimmät asiat ja työkalut, jotta työ sujuu ilman sen 

suurempia virheitä, joiden kanssa itse olen opetellessani turhautunut. Käytän havainnollis-

tavia kuvia työvaiheista ja yritän saada niihin tekstistä oleellisen informaation, jotta lukijan 

ei tarvitse pähkäillä mistä mikäkin toiminto löytyy. Näitä ohjeita soveltamalla pystyy jo pe-

rusmallinnuksen hallitseva käyttäjä valmistamaan oman pelimoottoriin soveltuvan mallin. 

Ohjeet eivät itsessään ole riittäviä antamaan kenellekkään valmiuksia tuottaamaan peleihin 

malleja. Enneminkin ohjeiden on tarkoitus antaa viitekehykset työvaiheiden mutkattomaan 

harjoitteluun. Ohjeet perustuvat omakohtaisiin kokemuksiini ja jokaisella on oma tyyli 

työskennellä, vaikkakin kyseiset työvaiheet on kaikkien suoritettava. Joten kehotankin jo-

kaista asiasta kiinnostunutta lukijaa harjoittelemalla etsimään oman tyylinsä ja täydentä-

mään tietouttaan myös muista lähteistä.  
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3.1 MALLINNUS JA PROSEDURAALINEN TEKSTUROINTI 
 

Mallintamalla luodaan muoto mallille, jota työstetään siihen pisteeseen asti, että se on pe-

limoottoriin valmis kokonaisuus. Kokonaisuutena ajatellen työtä helpottaa huomattavasti 

perusteellinen hahmon tai esineen konseptointi. Tämä säästää aikaa ja mahdollisia taka-

pakkeja työssä, joita mahdollisesti ilmenee hyvästä konseptoinnista huolimatta jossain 

määrin. On järkevää miettiä tarkkaan etukäteen mallin muoto, mahdolliset värit, sommitte-

lut ja tekstuurit, ja se mitä mallilla halutaan saavuttaa. Itse olen tämän asian huomannut 

useampaan otteeseen omissa töissäni. On turhauttavaa palata muuttamaan jotain, jonka 

on jo kerran tehnyt, tai parhaimillaan aloittaa koko työ alusta. 

 

3.1.1 High-Poly-mallinnus 
 

High-Poly-mallinnuksen tarkoitus on tuottaa malliin korkeatasoista muotoa sekä yksityis-

kohtia. Mallinnus tehdään sculptaamalla, eli liikuttamalla mallin verteksejä käyttäen ohjel-

man tarjoamia siveltimiä. Tässä tapauksessa ensin mallinnettiin ruumis, jonka päälle mal-

linnettiin vaatteet ja varusteet. Sculptaamisen hallitseminen vaatii mielestäni vahvaa tai-

teellista osaamista, jotta esimerkiski kasvojen ja lihaksiston piirteet saadaan oikean näköi-

siksi. Myös mittasuhteet ovat hyvin tärkeässä roolissa, etenkin ihmishahmon toteutuk-

sessa. Mikäli edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa, saattaa hahmo näyttää hullunkuri-

selta. Jokaisella on myös oma taiteellinnen tyylisuuntaus. Mikäli hahmon halutaan olevan 

hullunkurisen näköinen, se on enemmän kuin suotavaa, että se näyttää siltä. Mutta jos sitä 

ei tehdä tarkoituksella, se on mielestäni virhe. Taiteellisen osaamisen kehittämiseen voin 

lämpimästi suositella, Kimon Nicoladesin kirjoittamaa kirjaa ”The Natural Way to Draw”. 

Kokemuksesta tiedän, että kirja auttaa eteenpäin, vaikka sen harjoitukset tuntuvat todella 

turhauttavilta toisinaan. Kirja on vanha, mutta edelleen käytössä niin aloittelijoilla kuin tai-

dekorkeakouluissakin ympäri mailmaa. (Nicolaides, 1941) 

 

Ensin tehdään tai tuodaan ohjelmaan basemesh, eli Low-poly-malli, joka edustaa karkeasti 

muodoltaan tulevaa hahmoa. Mikäli mallia skaalataan, on tärkeä hyväksyä skaala, joka tar-

koittaa sitä, että muutettu skaala asetetaan oletusarvoksi. Tämä tapahtuu object modessa, 

painamalla Ctrl + A ja valinta ”apply scale”. Mallia ei ole syytä liikuttaa pois keskipisteestä. 
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Seuraavaksi siirrytään Sculpt modeen. Tässä vaiheessa on hyvä tehdä hahmon perussom-

mittelu halutulla tavalla. Myöhemmässä vaiheessa sommitelmaa on hankalampi muuttaa. 

Mikäli hahmo on symmetrinen, käytetään x-mirror ominaisuutta. Ei-symmetriset kohdat voi 

esimerkiksi eristää mask-työkalulla. Polygonien määrää lisätään aina sitä mukaa, mitä tar-

kemmaksi mallinnus käy käyttämällä subdivision surface modifieria tai dynotopo-työkalua. 

Lopuksi siveltimiin voidaan lisätä alpha karttoja, jotka ovat mustavalkoisia korkeus kart-

toja. Näiden perusteella siveltimet muokkaavat mallin pintaa valokuvan tarkoiksi yksityis-

kohdiksi. Jotta alphat toimivat halutulla tavalla, mallin resoluution eli polygonien määrän 

on oltava korkea sekä topologian tasainen. Tasainen topologia ja korkea resoluutio saavu-

tetaan Remesh-työkalulla. Mainittakoon, että Blenderillä on hankaluuksia käsitellä korkeita 

polygonimääriä ja tästä syystä tehokkaallakin tietokoneella ohjelma saattaa kaatua, joten 

on muistettava tallentaa usein.  

 

Vaatteet, varusteet taikka vastaavat basemeshit mallinnetaan retopology osion ohjeiden 

mukaisesti.

 

Kuva 7. Basemesh ja sculptattu malli. (Pohjonen 2020.) 
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3.1.2 Procedural Shading 
 

Proseduraalinen teksturointi on tietokonelaskennallinen menetelmä luoda lukemattomia eri 

materiaaleja tai kuvioita mallin pintaan. Tässä luvussa kerron yksinkertaisen esimerkin 

pointiness toiminnosta, joka tunnistaa muodon korkeuserot tai reunat. Esimerkissä toimin-

nolla luodaan syvyys vaikutelmaa hahmon pinnan muotoihin tekstuurin avulla käyttämällä 

eri värejä pointiness toiminnolla. Tätä toimintoa mielestäni kannattaa käyttää, kuten yli-

päätään proseduraalisia menetelmiä, kun halutaan nopeasti hahmolle realistinen pohja-

tekstuuri jatko käsittelyä varten. Proseduraalisilla menetelmillä säästetään aikaa verratuna 

siihen, että vastaavanlainen pohjatekstuuri maalattaisiin manuaalisesti. Proseduraaliset 

teksturoinnit on syytä tehdä hi-poly-malliin, silllä low-poly-mallissa ne käyttäytyvät erillai-

sen geometrian takia toisin. 

 

Useimmat proseduraaliset teksturointitoiminnot toimivat vain Cycles renderöinti mootto-

rissa, joten se valittava aktiiviseksi. Shading-välilehdessä muokattava objekti aktiivisena 

luodaan ensin objektille uusi materiaali painamalla ”new material”. Seuraavaksi tuodaan 

painamalla Shift + A ”Geometry” ja ”ColorRamp” nodet. Nodet yhdistetään kuten kuvassa 

8, sitten valitaan värit ja ne säädetään ColorRampissa halutunlaiseksi. 

Työn vaatteet ja varusteet on myös teksturoitu proseduraalisin menetelmin.

 

Kuva 8. High-poly-mallin proseduraalinen teksturointi. (Pohjonen 2020.) 
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3.1.3 Retopology 
 

Koska tietokoneiden laskentateho on rajallinen ja käsissä on korkearesoluutiomalli, jota 

pelimoottorit eivät pysty renderöimään reaaliaikaisesti, pitää niiden polygoni määrää las-

kea. Tämä onnistuu uudella topologialla, jossa korkearesoluutio mallin päälle rakennetaan 

sen geometriaa myötäillen uusi matalaresoluutiomalli eli Low-Poly-malli. Uuden topologian 

rakentamisessa kannattaa huomioda niin sanottu topologia flow, joka tarkoittaa sitä, että 

muodostuva polygoniverkko myötäilee hahmon muotoja virtaviivaisesti. Huomioitava tekijä 

on myös se, että polygoniverkko muodostaisi etenkin ihmishahmossa looppeja eikä spiraa-

leja. Loopit helpottavat tulevaa unwrappäys työvaihetta huomattavasti. Myös animointia ja 

tulevaa beikkaamis työvaihetta ajatellen on järkevää miettiä missä kohtaa mallia tulee 

käyttää enemmän polygoneja kuin toisaalla. Esimerkiksi yksityiskohtaiset kasvot tai kaina-

lon alue. Kainalon alue on siksi tärkeä, koska animaatioissa usein kädet liikkuvat eniten ja 

jos kainalon alueella on vain vähän polygonea, ne venyvät käden ääriliikkeissä äärimmil-

leen ja näyttävät epätodellisilta.  

 

Object modessa tuodaan uusi plane, edit modessa yhdistetään verteksit merge toiminniolla 

painamalla Alt + M merge ”at center”.  Sitten asetetaan snap to face päälle, liikutetaan 

verteksi aloitus kohtaan esimerkiksi kasvojen alueelle. Ensimmäinen face tehdään extru-

della, sitten aletaan rakentamaan uutta topologiaa PolyBuild työkalulla. On hyvä käyttää 

auto mergeä, jotta verteksit yhdistyvät automaattisesti. Viewport display asetetaan ole-

tukseksi In front, jotta rakennettava topologia näkyy aina päällimmäisenä. Shrinkwrap mo-

difier on myös kätevä työkalu, Tämä ikään kuin imaisee verteksit hi-poly-mallin pintaan. 

On pyrittävä käyttämään ainoastaan nelikulmaisia faceja, mikäli joudutaan käyttämään 

kolmioita, käytetään niitä paikoissa, jotka eivät ole niin näkyvällä. Kannattaa rakentaa vain 

toinen puoli, ja toinen puoli Mirror modifierilla. Lopuksi poistetaan mahdolliset päällekkäi-

set polygonit ja tarkistetaan että normaalit ovat oikein päin. Tarkistus tapahtuu kuvaan 9 

sinisellä ympyröidystä napista, jonka alta ”display normals” nappia painamalla ohjelma 

näyttää mihin suuntaan normaalit osoittavat. Jos ne ovat väärinpäin eli osoittavat sisään 

päin, valitaan kaikki facet aktiiviseksi, sitten Mesh-valikko, kohta ”normals” ja sieltä oikea 

vaihtoehto esimerkiski ”flip normals”. Nyrkkisääntönä lienee, että uusi topologia myötäilee 
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hi-poly-mallin geometriaa ja linjoja mahdollisimman hyvin. Low-poly-mallin polygoni määrä 

on riippuvainen käyttötarkoituksesta, mutta ei ole syytä käyttää enempää kuin on tarvis.

 

Kuva 9. Retopology (Pohjonen 2020.) 

 

Vaatteiden tai muiden varusteiden basemeshit on helppo mallintaa suoraan hahmon päälle 

tällä tavoin jatkokäsittelyä varten. 
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3.2 TEKSTUROINTI 
 

Tässä luvussa käsitellään, kuinka Hi-poly-mallin informaatio, yksityiskohtaiset pinnanmuo-

dot ja tekstuurit tuodaan reaaliaikasta renderöintiä tukevaan muotoon low-poly-malliin, eli 

niin sanotuiksi tekstuurikartoiksi. Tässä työssä käytin Normal mappia, joka kertoo tietoko-

neelle, kuinka valo käyttäytyisi mallin pinnassa. Tämä tuo Low-poly-mallin pintaan ikään 

kuin yksityiskohtaisen pinnan muodon ja kuvion ilman että geometriaan lisätään po-

lygoneja ja täten säästää tietokoneen laskentatehoa merkittävästi. Diffuse mappia eli väri-

karttaa, joka tuo pikselit mallin pintaan. Sekä roughness mappia, mikä kertoo tietoko-

neelle, mikä kohta kiiltää ja mikä ei. 

 

3.2.1 UV-mapping/unwrapping 
 

UV-mapping on tapa, jolla tasainen 2D-tekstuuri levitetään mallin pintaan. Jotta malli voi-

daan levittää pitää se unwrapata, eli määritellä mikä kohta tekstuurikartasta asettuu mi-

hinkin mallissa. Tämä tapahtuu määrittelemällä saumakohtia Low-poly malliin joko auto-

maattisella toiminnolla tai manuaalisesti. Tässä esimerkissä se tehdään manuaalisesti, 

jotta kartat saadaan levittymään mahdollisimman tasaisesti ilman venymiä ja muita vir-

heitä. Omakohtaisen kokemuksen perusteella ihmishahmo kannattaa unwrapata kuvan 10. 

(s.20) osoittamalla tavalla. Eli merkitä saumoja ikään kuin ne vaatteissa olisivat. 

 

Low-poly-malli aktiivisena edit modessa valitaan edge selektillä halutut ”edget”, sitten pai-

netaan näppäintä ”U”, ja valitaan ”mark seam”. Kun kaikki saumat on määritelty, valitaan 

kaikki ”edget” aktiiviseksi painamalla ”A”, jonka jälkeen painetaan näppäintä ”U” ja vali-

taan ”unwrap”. Nyt ohjelma määrittä ikään kuin karttapohjan mallista, joka määrittelee 

mikä kohta piirtyy mihinkin kartassa. On hyvä tarkistaa, että kartta on asettunut fiksusti ja 

etteivät saarekkeet piirry päällekkäin. Seuraavaksi valitaan UV Editing välilehti ja luodaan 

uusi tekstuuri. Se nimetään esimerkiksi Normal_map, määritetään resoluutio ja painetaan 

ok. Nyt valitaan color space esimerkiksi normal mapille ”Non Color”, jokaiselle tekstuurille 

tehdään oma kartta. 
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Kuva 10. UV-mapping (Pohjonen 2020.) 

 

 

3.2.2 Teksture baking 
 

Tässä työvaiheessa, Hi-poly-malliin tallennettu informaatio, värit, detailit jne siirretään 

Low-poly-mallin mappeihin.  

 

Tässä vaiheesa on tärkeää varmistaa, että Hi ja Low-poly-mallit jakavat saman pisteen, eli 

ovat tarkalleen päälleikkäin. Render propereties paneelista Cycles renderöinti moottori vali-

taan aktiiviseksi. ”Shading” välilehdessä, Low-poly-malli aktiivisena tuodaan node editoriin 

painamalla Shift + A ”image texture” node.  Siihen valitaan yksi aiemmin luoduista ma-

peista esimerkiksi normal map. Jonka jälkeen valitaan Hi ja Low-poly-mallit siten että, 

Low-poly on aktiivisena (keltainen), Hi-poly on passiivisena (oranssi). Nyt aktivoidaan klik-

kaamalla ”node editorissa” äsken tuotu ”image texture”.  Oikealta valitaan ”Render prope-

reties” paneeli ja kohta ”bake”.  “Bake typeksi” valitaan esimerkiksi “normal” ja “selected 

to active” klikataan päälle. Alla voi säätää ”ray distancea”, joka on suhteessa objektin 

skaalaan. Tätä arvoa säätämällä optimaaliseksi parannetaan normal mapin laatua. Lopuksi 

painetaan ”bake”, jolloin Blender alkaa beikkaamaan mappia. 
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Kuva 11. Baking (Pohjonen 2020.) 

 

Punainen ja vihreä väri ovat normal mapissa ei toivottuja värejä. Ne aiheuttava ongelmia 

renderöinnissä. Monimutkaisissa malleissa en ole ainakaan itse saanut suoraan beikattua 

täydellistä mappia, mutta ne ovat korjattavissa myöhemmin. On hyvä heti tallentaa 

beikattu mappi. Sama toistetaan mutta valitaan eri ”bake type”, esimerkiksi ”diffuse”. Dif-

fuselle eli väri kartalle tuodaan uusi image texture. Oikealla Diffuse valinnan alla valitaan 

”influence” kohtaan vain ”color”, muuten karttaan beikkaantuu maailman valo informaatio. 

Nyt voi katsella työn tuloksia renderöidyssä näkymässä. Ensin on kytkettävä kukin teks-

tuuri oikeaan ”principled BSDF” shaderin kanavaan, kuvan 12 (s.22) mukaisesti. Tässä vai-

heessa on myös hyvä tallentaa Hi ja Low-poly-mallit erillisiksi tiedostoiksi. 
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Kuva 12. Baking 2. (Pohjonen 2020.) 

 

3.2.3 Tekstuurien kustomointi ja muokkaus 
 

Tekstuurien muokkaus onnistuu niin Blenderin sisäisesti kuin muillakin kuvanmuokkausoh-

jelmilla. Tässä työssä on käytetty Adope Photoshoppia ja Blenderin sisäistä texture paint 

ominaisuutta. Malleihin on manuaalisesti maalattu haavat, likatahrat, veriroiskeet sekä ko-

rostettu muotoja valööreillä. Esimerkkinä manuaalisesti muokattu roughnessmap, jonka 

tarkoituksena on lisätä realismin tuntua erityisesti haavoihin ja veriroiskeisiin. Todellisuu-

dessa haava tai tuore veritahra, joka on vielä märkä, heijastaa valoa enemmän kuin esi-

merkiksi kuiva vaate. Jotta haluttu efekti saavutetaan, maalataan mappiin haluttuun koh-

taan yksinkertaisesti valkoisen ja mustan väliltä eri sävyjä. Musta edustaa heijastavaa ja 

valkoinen heijastamatonta pintaa. 

 

Ensiksi valitaan ”texture paint”- välilehti ja ”teksture paint mode”. Sitten Valitaan haluttu 

mappi aktiiviseksi, active tool and workspace settings paneelista. Sen jälkeen maalataan 

joko 3d-näkymässä tai 2d-näkymässä. Tässä vaiheessa on myös hyvä korjata normal ma-

pin virheet. Helpoin tapa tähän lienee Photoshopin clone stamp-työkalu. Yksinkertaisesti 
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kartasta on tarkoitus korvata punaiset sekä vihreät alueet kloonaamalla niiden vierestä vä-

riä. 

  

Kuva 13. Tekstuurien maalaus. (Pohjonen 2020.) 

 

 

Kuva 14. Ruumiin diffuse, normal ja roughness mapit. (Pohjonen 2020.) 

 

Jokainen vaate ja varuste tarvitsee myös tälläiset kartat, ne voidaan beikata erillisiksi tai 

samaan karttaan.  
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Kuva 15. Haavoittuneen sotilaan vaatteiden diffuse map. (Pohjonen 2020.) 
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3.3 RIGAUS, HAHMOANIMOINTI JA EXPORT 
 

Jotta hahmo voidaan animoida, tarvitsee se liikkuakseen luut eli rigin. Tässä työssä on 

käytetty Blenderin lisäosaa nimeltä Rigify, joka nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. 

Käytännössä Low-poly-mallille rakennetaan luuranko, jonka jokainen luu vaikuttaa sen 

kohdalla oleviin tai määriteltyihin polygoneihin liikuttaen näitä. Rigify lisäosa taas puoles-

taan laskee luurangolle automaattiesti esimerkiksi ihmiselle ominaisia IK (Inverse kinema-

tics) ominaisuuksia. Esimerkiksi käteen Rigify laskee automaattisesti IK-ketjun, joka mää-

rittää ketjun luiden liikkeen suhteessa liikutettavaan luuhun tai IK pisteeseen. Tämä no-

peuttaa animointia ja rigausta todella paljon verrattuna siihen, että jokainen IK ketju pi-

täisi tehdä erikseen jokaiselle ruumiinosalle tai vastaavasti liikuttaa jokaista luuta yksitel-

len. Export tarkoittaa sitä, että malli tallennetaan pelimoottorille sopivaan muotoon. 

 

 

3.3.1 Rigaus 
 

Aluksi on otettava ”Rigify” käyttöön, kohdasta ”edit”, ”Preferences”, ”Add ons”. Hakuun 

kirjoitetaan Rigify, ja otetaan se käyttöön. Ensin kursori asetetaan mailman kesipisteeseen, 

ja sitten Low-poly-malli siten, että sen jalkapohjat ovat kursorin tasalla ja kutakuinkin kes-

kellä. Tässä vaiheessa on vielä hyvä asettaa objektien origot keskipisteisiin sekä hyväksyä 

mahdollisesti muuttuneet skaalat, rotaatiot sekä lokaatiot. Object modessa ”Armature” 

kohdasta ”Human metarig”, ”Object propereties” paneelista on laitettava ”viewport disp-

lay” asetukseksi ”in front”, jotta luut näkyvät päällimäisenä. Tämän jälkeen skaalataan rigi 

oikean kokoiseksi. On tärkeää hyväksyä skaala painamalla CTRL + A, ”Apply scale”. Muu-

toin jatkossa tulee virheitä. Edit modessa poistetaan ylimääräiset luut, kuten kasvojen ja 

rintojen luut, mikäli niitä ei tarvita animoinnissa. Kasvojen luita poistaessa on syytä tarkis-

taa, että jokainen kasvon luu on poistettu ja varoa poistamasta muita luita, sillä se aiheut-

taa Rigifyn kanssa ongelmia. Nyt luut asetellaan, kuten ne ihmisellä suurin piirtein olisivat. 

X mirroria voi käyttää, jotta työ nopeutuu. Myös ”volume snappi” on kätevä työkalu, joka 

snäppää luun automaattiesti mallin keskelle. 

Kun luut on asettettu, siirrytään object modeen: ”Object data propereties” paneelista ”Ge-

nerate rig” nappia painamalla ohjelma luo varsinaisen rigin jota käytetään. Metarigin voi 

piilottaa tai poistaa. 
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Kuva 16. Rigify generoitu. (Pohjonen 2020.) 

 

Rigi on asetettava hahmon parentiksi eli siis ohjaavaksi osapuoleksi. Malli ja rigi valitaan 

siten, että Rigi on aktiivinen (keltainen) ja malli passiivinen (oranssi). CTRL + P:tä paina-

malla valitaan vaihtoehto ”with automatic weights”. Nyt kannattaa kokeilla ”pose modessa” 

liikuttamalla jotain Ik:ta toimiiko rigi. Mikäli malli koostuu useasta objektista, toistetaan 

sama niihin. Mikäli halutaan, että jokin objekti pysyy rigin mukana paikallaan, kuten se on 

aiemmin asetettu, niin kuin kypärä ja ase tässä esimerkissä. Pose modessa valitaan aktii-

viseksi luu, johon objekti halutaan liittää. Seuraavaksi siirrytään object modeen ja valitaan 

objekti ja rigi kuten aiemmin. Painamalla ”CTRL” + ”P” ja valinnalla ”bone” saadaan ob-

jekti pysymään asetetussa kohdassa animoinnin mukana. Pose modessa liikuttamalla IK:ta 

nähdään, pysyykö objekti paikallaan liikutettaessa. 
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Kuva 17. Rigifyn luoma luurakenne. (Pohjonen 2020.) 

 

3.3.2 Weight paint 
 

Kun parent child suhde on luotu automaattisella painotuksella hahmon ja rigin välille, saat-

taa hahmo liikkua ja venyä hieman hassusti joistain kohdista. Tästä syystä on luiden pai-

notusta muokattava manuaalisesti. 

 

Object modessa aktivoidaan näkyväksi ne luut, johon Blender tekee painotuksen (kuva 

17). Seuraavaksi Aktivodaan niin, että hahmo on aktiivinen (keltainen) ja rigi passiivinen 

(oranssi) ja valitaan ”weight paint mode”. Ctrl pohjassa klikkaamalla hiirellä luuta, voi tar-

kastella miten painotus on luotu. Tarvittaessa lisätään tai poistetaan painotusta maalaa-

malla. 
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Kuva 18. Weight paint (Pohjonen 2020.) 

 

3.3.3 Hahmoanimonti 
 

Animointi on laadukkaasti toteutettuna monimutkainen prosessi, joten tässä on vain pinta-

raapaisu aiheesta. Yleensä pelihahmojen perusanimaatiot kuten idle, walk ja attack jne, 

ovat muutamien freimien mittaisia looppeja. Loopit tulisi animoda siten, että hahmo ei liiku 

asetetusta lokaatiosta pois, tai ainakin loopin lopussa palaa takaisin lokaatio-pisteeseen. 

Varsinainen hahmon lokaation muutos maailmassa määritellään pelimoottorissa. Looppi 

saavutetaan siten, että animaation ensimmäisen ja viimeisen freimin pose eli asento on 

sama. Poset tallennetaan animaatioon key frameilla.  

 

Animation välilehdessä kannattaa piilottaa rigin luut ja jättä vain IK:t näkyviin. Näkymä on 

hyvä jakaa kolmeen osaan, mikäli se ei oletuksena ole jo valmiiksi. Yhden ikkunan ”editor 

type” asetetaan ”dope sheetiksi” ja dope sheetin alta ”action editoriksi”. Täältä pystyy luo-

maan hahmolle useamman animaation painamalla ”create new action” toimintoa. 

Aloittamalla ensimmäisestä framesta kytketään auto keying nappula päälle. Sitten liikuta-

malla hahmoa IK pisteistä saadaan pose tallentumaan. Aikajanalle ilmestyy key frameja. 

Ne kopioidaan ja liitetään viimeiseen frameen. Näiden välille animoidaan haluttu liike. Pai-

namalla play voidaan katsoa animaatio. 
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Yleisesti ottaen kannattaa käyttää mahdollisimman vähän key frameja ja nekin täsmälli-

sissä kohdissa. Animaatioon tallennettuja liikkeitä voidaan editoida ja muokta ”graph edito-

rissa”. 

 

 

Kuva 19. Animoitu looppi. (Pohjonen 2020.) 
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3.3.4 Export 
 

Valmis malli täytyy tallentaa pelimoottoriin sopivaan muotoon. Yleisesti ottaen pelimootto-

rit käsittelevät 3d-tiedostoja muodossa Obj tai Fbx. Kaikki tämän työn mallit on exportattu 

Fbx tiedostoiksi, Unity pelimoottoriin. Aluksi valitaan rigi sekä kaikki halutut objektit aktii-

viseksi, sitten kohdasta file valitaan ”export” ja ”to fbx”. Seuraavaksi valitaan “selcted ob-

jects”, “Apply scalings” = FBX all, ja aktivoidaan “Apply unit” ja “bake animation” kohdat, 

sitten “export”. Nyt voidaan kokeilla esimerkiski Unity tai Unreal Engine pelimoottoreissa, 

jotka ovat ilmaiseksi ladattavissa tietyin ehdoin. 

 

 

 

Kuva 20. Export to fbx (Pohjonen 2020.) 
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4 LOPPUSANAT 

 

Kuten jo aiemmin maintsin, tässä työssä oli lähtöasetelmana kehittyvä koulutussimulaatto-

rikokonaisuus, jonka osa tämä työ on. Koska kehityssuunta on vielä konseptitasolla, tule-

vat mitä luultavammin hahmot simulaattorin kehittyessä vielä jossain määrin muuttumaan. 

Kuitenkin luulen, että perusta on hyvä, realismia edustava ja monikäyttöinen. Sekä tuovat 

simulaattoriin lisää sisältöä ja tominnallisuuksia, jota tässä työssä tavoiteltiin.  

 

Tekninen toteutus näyttelee tällaisissa projekteissa tärkeää roolia, jotta mallit toimivat ku-

takuinkin saumattomasti pelimoottorissa. Vaikka internet on pullollaan ohjeita ja tutoriaa-

leja, on niistä haastavaa, turhauttavaa ja aikaavievää etsiä oikea tieto. Tästä syystä halu-

sin tehdä ikään kuin oppaan, jossa nostetaan tiivistetysti oleellisia asioita esille, jotta työ 

sujuisi kutakuinkin mutkattomasti. Ja täten aikaa jäisi enemmän luovaan työhön.  Muotoi-

lun keinoja käytetään videopeliteollisuudessa paljon. Niihin saatetaan suunnitella yksittäi-

siä asioita tai kokonaisuuksia, aivan kuten se oikeaan maailmaan suunniteltaisiin. Tässä 

kohtaa muotoilu astuu mukaan kuvioihin ja muotoilijan olisi hyvä ainakin ymmärtää, mitä 

vaatimuksia pelimoottorit asettavat. Vaikka se ei perinteisen teollisen muotoilijan työhon 

niinkään kuulu, niin yhä enenevissä määrin muotoiluakin tuodaan virtuaalimaailmaan niin 

peleissä kuin teollisuudessakin. Uskon että tämä raportti saattaa helpottaa asiasta kiinnos-

tuneen muotoilijan perehtymistä pelimaailmaan, ainakin toivon niin. Sillä muotoilijat ovat 

vahvoilla visuaalisessa ja taiteellisessa osaamisessa, jota tämä ala kaipaa mielestäni yhä 

enemmän. 

 

Työssä pyrin korostamaan taiteellista osaamistani niin, että se näkyy myös simulaattorissa 

pelivalmiissa hahmoissa. Etenkin ruumiin ulkoisen olemuksen toteutukseen sain hyvin va-

paat käädet, jossa mielestäni onnistuin hyvin. Varusteiden ja vaatteiden osalta vaatimuk-

set olivat selkeät; niiden haluttiin vastaavan suomalaisen sotilaan varusteita. Niiden mallin-

nus ja teksturointi ei ole täysin yhtenevä oikeiden varusteiden kanssa, mutta, muistuttavat 

niitä. Animoinnit, joita tähän mennessä on malleille tehty, eivät välttämättä vastaa tulevai-

suudessa tarvittavia animaatioita. Työnä, kolmen mallin ja niiden animointi, sekä pelival-

miiksi toteuttaminen on laajamittainen työ. Ajallisesti ja resurssien puitteissa onnistuin 
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mielestäni saattamaan mallit tähän pisteeseen hyvin ja laadukkaasti. Aina on kuitenkin pa-

rantamisen varaa. Itse olen kokeillut malleja Unity pelimoottorissa vain osaamiseni rajoissa 

ja sellaisella käytöllä ne toimivat. Malleja ei vielä ole tuotu varsinaiseen TCCC-VR-simulaat-

toriin.  

 

 

Kuva. 21. Konsepti kuva low-poly-mallista. (Pohjonen 2020.) 
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Kuva 22. Haavoittumattoman sotilaan eri poset. (Pohjonen 2020.) 
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