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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka Blenderillä luodaan animoitava 3D-malli. Työllä ei ollut 
toimeksiantajaa. Työn oli tarkoitus kuvata normaalia mallinnus- ja animaatioprosessia. Animaatio-
prosessin joitain osia oli kuitenkin jätetty tarkoituksella pois, koska niitä ei nähty käytännön työssä. 
Teoriaosuuksien oli tarkoitus selkeyttää käytännön työn tekemistä. Sen kerääminen myös toimi 
kertauksena työn tekijälle. Työn aikana tekijän oli tarkoitus oppia, kuinka 3D-animaatio toimii Blen-
derissä, mitä siihen kuuluvat työkalut ovat ja miten ne toimivat. Tavallisesta mallinnuksesta mate-
riaaleineen ja tekstuureineen oli jo jonkinlaista kokemusta. 
 
Käytännön 3D-mallinnus suoritettiin Blenderillä. Luonnokset malleja varten tehtiin Krita-nimisellä 
piirto-ohjelmalla. Ohjelmat valittiin, koska ne ovat ilmaisia, mutta siitä huolimatta hyvin suosittuja ja 
korkealaatuisia. 
 
Päätuloksena oli tarkoitus toteuttaa yksinkertainen maisema ja animoitava eläin. Jatkokehityksenä 
mallit voitaisiin siirtää esimerkiksi Unity-ympäristöön, jossa niitä voitaisiin hyödyntää pelikehityk-
sessä. Lisäksi voitaisiin luoda yksityiskohtaisempaa animaatiota koko ympäristölle sekä tarkentaa 
materiaaleja ja tekstuureja ja mahdollisesti lisätä kohtaukseen ääniä. 
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The point of this thesis was to examine how to create a 3D model with Blender that you can ani-
mate. The thesis had no employer. The project meant to describe a normal modelling and animation 
process. Some parts of the animation process were not included because they were not seen in 
the finished animation. The theory was meant to clarify how the practical work is done. It was also 
a reminder to the author. During the thesis the author was supposed to learn how 3D animation 
works in Blender, what are the used tools and how they work. The author already had some practise 
in 3D modelling with materials and textures. 
 
The practical 3D-modelling was done with Blender. The sketches used for modelling were done 
with a drawing program called Krita. These programs were chosen because they are free to use 
but still very popular and of high quality. 
 
The main result of the project was to create a scenery and a moving animal. For further develop-
ment, the scene could be transferred to Unity environment, where it could be used for game devel-
opment. The animation could also be expanded to the whole scene, the materials and textures 
made more detailed and sounds added. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: 3D modelling, 3D animation, Blender, animation, computer graphics, computer anima-
tion 
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KESKEISET KÄSITTEET 

Ambienttiokluusio (engl. Ambient occlusion): Tietokonegrafiikan varjostus- ja renderöintitek-

niikka, joka laskee kuinka varjostettuja ja valotettuja kohtauksen objektit ovat ambienttivalaistuksen 

takia. 

Ambienttivalaistus (engl. Ambient lighting): Ennen lamppujen asettelua kohtauksessa jo oleva 

yleinen valaistus.  

Armature: 3D-animaatiokeino, joka soveltuu hyvin elävien olentojen, kuten ihmisten ja eläinten, 

animointiin sen luurankorakenteen vuoksi. 

Juovarenderöinti (engl. Scan line rendering): Algoritmi, joka määrittää kohtauksen näkyvät pin-

nat renderöitäessä.  

Kartoitus (engl. Mapping): 2D- tai 3D-kuva heijastetaan halutulle alustalle. 

Keyframe: Yksi ruutu animaation sisällä, joka määrittää miten mallit liikkuvat animaation aikana 

ruutujen välillä. 

Kohtaus (engl. Scene): Näyttää animaation tapahtumapaikan, siihen sisältyvät mallit ja kuinka ne 

vaikuttavat toisiinsa erilaisilla liikkeillä ja toiminnoilla. 

Kuviokartta (engl. Bump map): Tietokonegrafiikan tekniikka, jolla simuloidaan erilaisia kuoppia, 

juovia ja muita pinnan epämuodostumia mallin pinnalla. Kuviokartta ei muokkaa itse mallia. 

Renderöinti (engl. Rendering): Prosessi, jossa luodaan 2D- tai 3D-kuva tietokoneohjelmalla luo-

dusta kohtauksesta. 

Reuna (engl. Edge): 3D-mallin osa, muodostuu kahden verteksin väliin. 

Riggaus (engl. Rigging): Digitaalisten luiden yhdistelmä, jolla voidaan animoida 3D-hahmoa. 

Tahko (engl. Face): 3D-mallin osa. Muodostuu kolmen tai useamman reunan väliin. Suurin yksit-

täinen hallittava osa. 

Varjostin (engl. Shader): Tietokonegrafiikan ominaisuus, jolla vaikutetaan valon, varjojen ja värien 

käyttäytymiseen 3D-mallinnuksessa. 

Verteksi (engl. Vertex): 3D-mallin osa. Pienin yksittäinen hallittava osa 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan 3D-mallinnusprosessia mallinnuksen luomisesta tekstuurei-

hin ja materiaaleihin ja lopuksi katsotaan mallinnuksen animointia. 3D-mallintamista hyödynnetään 

monilla eri aloilla. Esimeriksi tekniikan alalla 3D-mallintamisella helpotetaan osien luomisprosessia, 

jolloin ei tarvitse tehdä useita epäonnistuneita testikappaleita. Tässä tapauksessa 3D-animaatiolla 

voidaan selventää mallinnuksen tarkoitusta, miten se liittyy muihin osiin tai miltä sen toiminnan 

kuuluu näyttää valmiina esineenä. 3D-animaation on keskeinen tekniikka myös viihdealalla pelien 

ja elokuvien muodossa. 

 

Laajan käytettävyytensä vuoksi 3D-mallintaminen on hyvin hyödyllinen taito oppia. Se vaatii paljon 

töitä useiden käyttötapojensa vuoksi. Myös teknologian kehittyminen tarkoittaa sitä, että omia tai-

toja pitää harjoitella usein. Blender on hyvä keino tutustua 3D-mallintamiseen ja animaatioon. Se 

on ilmainen ja suosittu avoimen lähdekoodin ohjelma. Vaikka se voi aluksi tuntua haastavalta käyt-

töliittymänsä vuoksi, sille löytyy useita erilaisia ohjeita ja laaja käyttäjäkunta. Hyödyllisiä ohjeita 

löytyy laidasta laitaan aloittelijasta kokeneisiin ja muilta käyttäjiltä voi helposti kysyä neuvoa. Sitä 

myös kehitetään edelleen paremmin toimivaksi ja helpommin käytettäväksi. 

 

Omakohtainen kiinnostus 3D-mallintamiseen vaikutti aiheen valintaan. Käytettävä ohjelma oli 

helppo valita aiheen varmentumisen jälkeen. Koska tavallisesta, yksinkertaisesta mallinnuksesta 

on jo kuitenkin jonkin verran kokemusta, piti työhön lisätä jotain uutta. Koska myös animaatio on 

itselle mielenkiintoinen aihe, se oli helppo lisätä työhön tuomaan haastetta ja uutta opittavaa. Myös 

aiempien tietojen kertaaminen oli kuitenkin mielenkiintoista. Työn tuloksena on tarkoitus saada ai-

kaan yksinkertainen maisema ja animoitu eläin. Työ ei tule sisältämään erikoistehosteita tai ääniä. 

Materiaalit, tekstuurit, valaistus ja kamera otetaan huomioon tarvittavilta osilta, mutta ne eivät ole 

sen tärkeämpiä lopputuloksessa. Tarkoituksena on vain nähdä selkeästi liikkuva 3D-malli. 
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2 3D-MALLINTAMINEN 

Tässä luvussa käsitellään 3D-mallinnuksen perusteita. Ensin käydään yleisesti läpi 3D-mallinnusta 

ja sen jälkeen katsotaan, kuinka se toimii Blenderissä. Blenderiä käsittelevässä luvussa käydään 

läpi, mikä Blender on ja kuinka mallinnus toimii siellä käytännössä mallinnuksen luomisesta valais-

tukseen ja materiaaleihin ja tekstuureihin. 

2.1 Mitä on 3D-mallinnus? 

3D-mallinnus on tietokoneavusteisen suunnittelun (englanniksi Computer Aided Design, CAD) ala-

laji, jossa tietokonetta käytetään minkä tahansa suunnittelutyön apuna. Sitä voidaan hyödyntää 

moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten laitteiden osien mallien valmistamiseen, asioiden kokojen tai 

materiaalien visualisointiin ja tuotteiden viimeistelyyn. 3D-mallinnus tekee näin tuotteiden suunnit-

telusta tehokkaampaa. (Crease 2015, viitattu 27.8.2019.) 

 

3D-mallinnusta käytetään erityisen paljon tekniikan alalla sekä elokuva- ja pelituotannossa. Teknii-

kan puolella sitä käytetään ideoiden kokeiluun teoriassa, mikä vähentää tarvetta luoda malleja oi-

keasti. Tämä säästää raaka-aineita ja kertoo selkeästi, miten idea toimii todellisuudessa. Tämän 

testin jälkeen esimerkiksi laitteen osien 3D-mallit voidaan lähettää tuotantoon. Koska lopullisesta 

laitteesta on todennäköisesti myös tehty malli, on laite helppo koota tuotannossa ohjetta seuraa-

malla. Kaikki tämä pätee myös arkkitehtuuriin, koska on järkevämpää havainnollistaa rakennukset 

3D-mallien muodossa ja aloittaa rakentaminen vasta sitten, kun idea on todettu toimivaksi. (Crease 

2015, viitattu 27.8.2019.) 

2.2 3D-mallinnus Blenderillä 

Tässä luvussa käsitellään mallintamisen toimintaa käytännössä Blenderissä. Tarkoituksena on kä-

sitellä käytännön työn kannalta tärkeät mallinnusprosessin osat. Ensin käydään läpi mallintamista, 

sen jälkeen puhutaan valaistuksesta ja lopuksi materiaaleista ja tekstuureista. Vaikka valaistus ei 

ole tärkeässä osassa työssä, sen teoriaa on kuitenkin avattu, koska valaistuksella on tärkeä osa 

lopullisen kohtauksen ulkonäössä. 
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Blender on yksi tämän hetken suosituimmista, ilmaisista, avoimen lähdekoodin 3D-mallinnusohjel-

mista. Se tukee koko 3D-mallinnusprojektia mallintamisesta riggaukseen ja animaatioon. Blenderiä 

hyödyntävät sekä yksittäiset henkilöt, että pienet studiot. Se mahdollistaa 3D-grafiikan tekemisen 

peleihin tai animaatioelokuvien luomisen. Blenderillä on laaja käyttäjäkunta, jota rohkaistaan luo-

mustensa jakamiseen ja Blenderin koodipohjan muuttamiseen bugien korjaamiseksi ja ominaisuuk-

sien parantamiseksi. (Blender About 2019, viitattu 15.7.2019.) 

2.2.1 Mallintamisen perusteet 

Blenderissä on kolme eri mallinnustilaa: objekti, muokkaus ja veistos. Objektitilassa voidaan lisätä 

objekteja, yhdistää niitä ja määrittää animaation perusosia, kuten mihin suuntaan hahmo liikkuu. 

Muokkaustilassa päästään käsiksi mallin osiin ja siinä suoritetaan suurin osa mallin muokkauk-

sesta. Veistostilassa mallia muokataan erillisillä siveltimillä sen sijaan, että muokattaisiin yksittäisiä 

mallin osia. (Blender Meshes Introduction 2019, viitattu 19.08.2019.) 

 

3D-mallinnus alkaa 3D-mallista. Yleisin aloitusmalli on kuutio. Kaikki 3D-mallit muodostuvat ver-

tekseistä, pisteistä, jotka yhdistyvät suorilla reunoilla ja niiden sisään yleensä muodostuu tahko 

(englanniksi face). Kuution malli nähdään kuviossa 1. Mallia voi muokata esimerkiksi skaalaamalla 

tai vetämällä tiettyä mallin osaa Extrude-toiminnolla ulospäin johonkin suuntaan tai vastaavasti 

työntämään sitä sisään. Mallille voidaan antaa muuntimia, jotka muokkaavat sen ulkonäköä. Mallin 

osia voidaan myös poistaa. Esimerkiksi poistamalla tahkon malliin saadaan luotua aukko, joka voi-

daan sitten täyttää niin, että saadaan aikaan pieni kolo. (Blender Meshes Structure 2019, viitattu 

19.8.2019.) 
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KUVIO 1. Kuution mallin rakenne 

2.2.2 Valaistus 

Tässä työssä valaistusta käsitellään tarkemmin vain teorian kannalta, koska tärkeämpää on käydä 

läpi mallinnusprosessi ja animaatio. Valoille on kuitenkin annettu oma huomionsa, jotta kohtauk-

sesta saa tarpeeksi selvää. Lopullisen, viimeistellyn renderöinnin kannalta on tärkeää, että valais-

tus on suunniteltu hyvin. Yleensä valaistusta kannattaa miettiä jo ennen materiaalien asettamista, 

koska materiaalien ulkonäkö riippuu paljon valaistuksesta. Blenderissä on useita erilaisia asetuk-

sia, jotka vaikuttavat valaistukseen. Kohtaukselle voidaan antaa omat globaalit vaikutteensa, en-

nen kuin lamppuja aletaan edes lisäämään. Näitä ovat ambienttivalaistus ja sen sisältämä ambient-

tiokluusio sekä epäsuora valaistus. Ne ovat yleensä teknillisesti raskaita renderöitäviä. Blenderillä 

on kuitenkin oma juovarenderöijänsä, joka yksinkertaistaa renderöintiä siten, että se ei yritä simu-

loida valon toimintaa oikeassa maailmassa. (Blender Lighting Introduction 2019, Viitattu 

08.12.2019.) 

 

Ambienttivalaistus on renderöintikeino, jonka tarkoitus on luoda kohtaukselle lisää pienempiä var-

joja ja yleinen valaistus. Tätä efektiä ei löydy todellisesta maailmasta, jossa valon pitää tulla jostain. 

Ambienttivalaistus hakee valaistuksen sävyn ambienttiokluusiosta. Ambienttivalaistuksen valo ei 

kuitenkaan peilaudu takaisin materiaaleista tai mene läpinäkyvien materiaalien läpi. Tästä syystä 

se vaatii tuekseen lamppuja, eikä kohtauksen valaisu pelkästään ambienttivalaistuksella ole hyvä 

tai suositeltava toteutustapa. (Blender Ambient Occlusion 2019, Viitattu 08.12.2019.) 

 

Kun näiden vaikutteiden käyttö on käsitelty, voidaan alkaa asettelemaan lamppuja. Blenderillä on 

viisi valmista lampputyyppiä: piste, aurinko, spotti, hemi ja alue. Niiden ominaisuuksia voidaan kui-

tenkin säätää tarkemmin lampun asetuksista. Nämä lampputyypit ovat piste, aurinko, spotti, hemi 

ja alue. Kaikilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Aluelamppu simuloi valaistusta tietystä pin-

nasta, joka voi olla esimerkiksi ikkuna tai neonkyltti. Spottivalo kohdistuu pienelle alueelle ja luo 

yleensä hyvin teräviä varjoja. Pistelamppu antaa valoa kaikkiin suuntiin, mutta ei ole kovin tehokas 

pitkän matkan päästä, toisin kuin aurinko ja hemi. Ne on suunniteltu luomaan valoa tehokkaasti 

suurelle alueelle. Esimerkin lampun perusasetuksista näkee kuviosta 2. 
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KUVIO 2. Lampun asetukset 

 

On yleisesti suositeltavaa, että kohtauksessa on enemmän kuin yksi lamppu. Niiden asettelussa 

voidaan hyödyntää valaistuskehikkoja. Kaikkien lamppujen ei ole pakko luoda varjoja, jos se ei sovi 

kohtaukseen. Niiden tehtävä on vain tehdä kohtauksesta hyvin valaistu ja selkeä. Ainoastaan he-

milamppu ei pysty luomaan ollenkaan varjoja. Muiden lamppujen asetuksista varjojen luominen 

voidaan ottaa pois. 

2.2.3 Materiaalit ja tekstuurit 

Materiaali määrää mallinnuksen visuaalisen ulkonäön. Materiaaleilla esitetään, mistä materiaalista 

mallin pinta on tehty, kuinka paljon mallista näkee läpi tai kuinka paljon sen pinta heijastaa valoa. 

Yksi malli voi sisältää useampaa eri materiaalia ja saman materiaalin voi asettaa useampaan mal-

liin. Materiaalit koostuvat kolmesta osasta, joille kaikille löytyy oma varjostimensa. Pinta (englan-

niksi surface) säätelee tekstuureja ja kuinka valo käyttäytyy materiaalin pinnalla. Tilavuus (englan-

niksi volume) määrittää mallin sisäpuolen. Esimerkiksi savun materiaali voidaan luoda pelkästään 

tilavuusvarjostimella. Uppouma (englanniksi displacement) saattaa vaikuttaa materiaalin pintaan ja 
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tilavuuteen. Asetuksista ja saatavilla olevista resursseista riippuen, uppouma voi olla joko pelkäs-

tään virtuaalinen, tai sitten todellisen ja virtuaalisen uppouman sekoitus. Blenderissä materiaaleja 

voidaan hallita useammalla eri varjostimella: Principled BSDF, Principled Hair ja Principled Volume. 

Käyttämällä useampia työkaluja saadaan aikaan suurempi määrä realistisia materiaaleja, kuten 

lasia, metallia, kangasta, karvoja tai tulta. (Blender Material Introduction, viitattu 21.11.2019.) 

 

Materiaaleja pystyy säätelemään kunkin mallin materiaaliasetuksista. Blender luo automaattisesti 

yhden valmiin materiaalipohjan, mutta uusia materiaaleja pystyy luomaan valitun materiaalilistan 

vieressä olevasta plusnapista. Materiaaliasetukset näkyvät kuviossa 3. Valittua materiaalia voi esi-

katselussa tarkastella eri muotoisten mallien päällä sekä monessa eri muodossa. 

 

 

KUVIO 3. Materiaaliasetukset 
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Tekstuureilla materiaalin pinnasta tehdään yksityiskohtaisempi. Tiedostokoon ja laitteen kuormitta-

vuuden kannalta, tekstuurit on parempi luoda Bump map -toiminolla. Tällöin kokemus materiaalin 

syvyydestä on vain virtuaalinen eikä se oikeasti muokkaa materiaalin pintaa. Tämä ei kuitenkaan 

ole yhtä realistisen näköistä. Niinpä halutun realismin pitäisi määrittää, millä tyylillä tekstuurit teh-

dään. Blenderissä tekstuureja voidaan luoda itse tyhjästä tai hakea kuvatiedostoista. Kuvatiedos-

tosta hakiessa Blender tekee kuvasta mustavalkokartan ja määrittää sillä syvyyden tunteen mate-

riaalin pintaan. Mitä tummempi väri, sitä syvemmältä tekstuuri näyttää. (Blender Material Introduc-

tion 2019, viitattu 21.11.2019.) 
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3 MALLINNUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsitellään käytännön työn eteneminen tekstuureihin asti. Animaatio-osuus on sääs-

tetty myöhempään lukuun. Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi prosessin alku eli mallinnuk-

sen suunnittelu ja luonnoskuvien teko. Seuraavana katsotaan mallinnusprosessia. Tämä on jaettu 

kahteen osaan. Ensin katsotaan maiseman mallinnusta ja sitten oravan. Viimeisenä käsitellään 

tekstuurien ja materiaalien luonti ja asettaminen mallinnusten päälle. 

3.1 Mallinnuksen suunnittelu 

Maiseman suunnittelu aloitettiin piirtämällä luonnos. Tähän käytin Krita-nimistä piirto-ohjelmaa. 

Piirtäminen tehtiin piirtopöydällä. Maisema koostuu isosta puusta, pienestä aukeasta ja aukeaa 

reunustavasta muusta kasvustosta. Tässä vaiheessa ei vielä keskitytty piirtämään maisemassa 

juoksevaa pientä eläintä, koska se piirrettiin erikseen. Luonnokseen myös kirjattiin suuntaa-antavat 

mitat, jotta mallin luominen oikeassa mittakaavassa onnistuisi, eikä mallinnusaikaa tarvitsisi enää 

käyttää mittojen miettimiseen. Yksittäisen puun luonnos on kuviossa 4 ja koko aukea kuviossa 5. 

 

 

KUVIO 4. Keskimmäisen puun luonnos 
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KUVIO 5. Aukean luonnos 

 

Kun maiseman luonnokset olivat valmiita, voitiin keskittyä pikkueläimen, tässä tapauksessa ora-

van, piirtämiseen. Sen luonnos on nähtävillä kuviossa 6. Orava piti piirtää useammasta kulmasta, 

koska piti tietää, miltä se näyttäisi edestä ja sivulta. Tämä helpottaisi mallintamista, koska olisi 

useampi kuva, mistä eläimen ulkonäköä voi tarkastella. Eläimen tärkein tehtävä oli pystyä liikku-

maan myöhemmin, joten luiden ja nivelten paikat määriteltiin valmiiksi luonnosvaiheessa. Se auttoi 

animaatiovaiheen alkua, jossa suoritettiin riggaus ja luut aseteltiin paikoilleen. 

 

 

KUVIO 6. Oravan luonnos 

 

Luonnosten valmistuttua ne asetettiin mallinnukseen taustakuviksi. Blenderissä mallikuvan voi 

asettaa mallinnuksen taustalle joko vetämällä kuvatiedoston Blender-ikkunaan tai avaamalla n-

näppäimellä valikon mallinnusikkunan oikeaan reunaan ja avaamalla sieltä Background Images -
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valikon. Kuva valitaan painamalla Open-painiketta ja etsimällä oikea tiedosto. Tämä valikko näkyy 

kuviossa 7. Kun kuva on valittu, sen kokoa ja sijaintia voi muuttaa avautuneista asetuksista. Ole-

tuksena kuva menee aina mallinnuksen keskikohtaan ja pitää omat mittansa. Axis-kohdasta voi-

daan valita, missä näkymässä kuva näkyy. Näin mallinnuksen mitat saadaan pysymään luonnok-

sen mukaisina, vaikka tarkastelukulma muuttuu. Eri kulmat saadaan käyttöön siirtymällä Ortho-

näkymään numpadin näppäimellä 5. Näkymien välillä siirtymiseen käytetään Numpadin muita näp-

päimiä. Valittu kuva ja uudet asetukset näkyvät kuviossa 8. 

 

 

KUVIO 7. Background Images -valikko, kun kuvaa ei ole valittu 

 

 

KUVIO 8. Background Images -valikko, kun kuva on valittu 
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3.2 Mallinnuksen toteutus 

Luonnosten valmistuttua voitiin siirtyä työn toteutukseen. Mallinnus aloitettiin aukion keskellä ole-

vasta puusta. Ennen itse työn aloittamista mittasuhteet vaihdettiin metreiksi, että tiedetään, missä 

mittakaavassa työskennellään. 

3.2.1 Mallintaminen 

Puun pohjaksi otettiin lieriö ja lähdettiin venyttämään sitä Extrude-toiminnolla. Välillä pitenevästä 

pohjasta venytettiin haaraumia, joista muotoiltiin oksia, kunnes puu oli tarpeeksi pitkä. Lehdet muo-

toiltiin hyvin yksinkertaisesti, koska tarkoitus ei ollut päästä fotorealismiin ja ne eivät olleet muun 

työn kannalta niin tärkeät. Puun runko ilman lehtiä näkyy kuviossa 9 ja valmis puu ilman tekstuureja 

kuviossa 10. 

 

             

KUVIOT 9 ja 10. Puu ilman lehtiä ja lehtien kanssa 

 

Kun keskellä oleva puu oli saatu valmiiksi, siirryttiin muuhun maisemaan. Muu maisema luotiin 

kopioimalla keskellä oleva puu, siirtämällä kopiot soikionmuotoon keskimmäisen puun ympärille ja 

skaalaamalla niitä eri kokoisiksi. Lisäksi puiden juurten ympärille lisättiin muuta kasvustoa. 
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Maiseman mallin valmistuttua voitiin alkaa tehdä oravaa. Mallinnus aloitettiin luomalla kuutio. Kuu-

tioon tehtiin useampia reunoja Loop cut and slide -toiminnolla, jolloin siitä tuli helpommin muokat-

tava ja siitä voitiin tehdä pyöreämmän ja pehmeämmän näköinen. Kuutiota ekstrusoitiin sekä ylös, 

että alaspäin, että saatiin luotua hieman soikea muoto vartalolle sekä etu- ja takatassuille saatiin 

pohja. Varpaat päätettiin jättää luomatta, koska ne eivät olleet opinnäytetyön kannalta tärkeät. Tas-

sut kuitenkin muotoiltiin oikeanlaiseen muotoon. Työn edetessä malliin piti tehdä lisää reunoja, jotta 

esimerkiksi päästä saatiin tarpeeksi pyöreä. Lisäksi silmiä varten piti luoda sopivan pyöreät kuopat. 

Silmät luotiin erillisinä palloina, jotka asetettiin erikseen paikoilleen. Korvat luotiin nostamalla jouk-

koa reunoja yhdessä, jakamalla näin luodut tahkot kahteen osaan ja sitten yhdistämällä reunat 

niiden keskikohtaan merge center -toiminnolla. Valmis oravan 3D-malli ilman tekstuureja nähtävillä 

kuviossa 11. 

 

 

KUVIO 11. Valmis oravan malli 

3.2.2 Mallien teksturointi 

Puut ja orava käyttävät kahta eri materiaalia, ruoho yhtä. Materiaalien tärkeimmät ominaisuudet 

olivat niiden väri sekä valonheijastuskyky. Pintakuviot ne saivat tekstuureista, jotka määriteltiin 
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myöhemmin. Uusille materiaaleille myös annettiin eri nimet, jotta ne oli helppo tunnistaa toisistaan. 

Materiaalien asettaminen puiden rungolle ja lehdille erikseen oli helppoa, koska niitä ei ole liitetty 

kiinteästi toisiinsa. Niinpä niille voitiin vain luoda omat uudet materiaalit objektitilassa sen jälkeen, 

kun haluttu malli oli valittu. Myös ruohon materiaali luotiin tällä tavalla. 

 

Oravan silmien ja turkin materiaalien kanssa piti menetellä toisin, koska silmät ovat kiinni muussa 

oravassa. Silmien materiaali voitiin kuitenkin luoda jo valmiiksi. Jotta se saatiin paikoilleen, piti siir-

tyä muokkaustilaan. Siellä silmien verteksit valittiin käyttämällä ensin suurempaa valintatyökalua 

painamalla C-näppäintä ja sen jälkeen pitämällä hiiren vasenta painiketta pohjassa. Valintatyökalu 

saatiin klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Hienovaraisempi viimeistely suoritettiin pitämällä vaih-

tonäppäintä pohjassa ja klikkaamalla haluttuja verteksejä hiiren oikealla. Tämän jälkeen varmistet-

tiin, että oikea materiaali on valittuna ja painettiin materiaalilistan alle ilmestynyttä Aseta-painiketta. 

Käytetyt materiaalit ja niiden erot näkyvät kuviossa 12.  

 

 

KUVIO 12. Käytetyt materiaalit. Järjestyksessä vasemmalta oikealle: runko, lehdet, ruoho, oravan 

turkki ja oravan silmät 

 

Tekstuureja luodessa käytettiin apuna netistä haettuja kuvia, joista voitiin Blenderillä hakea geo-

metriset tiedot. Näin saatiin aikaiseksi materiaalien pintakuviot. Ensin piti valita halutun mallin oikea 

materiaali. Sen jälkeen siirryttiin tekstuuriasetuksiin. Tekstuurin luomiseksi piti painaa listan alla 

olevaa Uusi-painiketta. Se avasi luotavan tekstuurin asetukset. Koska tekstuuri aiottiin luoda kuvan 

pohjalta, piti tekstuurin tyypiksi asettaa kuva tai elokuva. Sen sai valittua tekstuurin nimen alla ole-

vasta tyyppivalikosta. Tämän jälkeen haluttu tiedosto etsittiin Kuva-otsikon alta löytyvällä hakutoi-

minnolla. Tekstuuriasetukset nähdään kuviosta 13. 
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KUVIO 13. Tekstuuriasetukset 

 

Kuviokarttojen tiedot saatiin klikkaamalla Vaikute-asetuksista Geometrian alta Normaali valituksi. 

Koska mallien värit tulevat materiaaleista, piti kuvien värin valinta ottaa pois. Tämä tapahtui klik-

kaamalla Hajonnan alta värit pois päältä. Jotta tekstuurit heijastettiin oikein mallien päälle, piti sää-

tää Kartoitus-asetuksia. Koordinaateiksi valittiin Generated. Projektiokohdan valinta riippui ky-

seessä olevasta mallista. Rungot käyttivät pohjana putkea ja ruohikko tasaista tahkoa. Esimerkkinä 

näistä valinnoista toimivat oravan turkin asetukset, jotka nähdään kuviosta 14. Teksturoitu orava 

nähdään kuviosta 15 ja teksturoitu maisema kuviosta 16. 

 

 

KUVIO 14. Oravan turkin tekstuurin asetukset 
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KUVIO 15. Valmis orava materiaaleilla ja tekstuureilla 

 

 

KUVIO 16. Valmis kohtaus materiaaleilla ja tekstuureilla. 
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4 3D-ANIMAATIO 

Tässä luvussa käsitellään 3D-animaation perusteita yleisesti ja Blenderissä. Ensimmäisenä katso-

taan, kuinka 3D-animaatio eroaa muista animaatiotyyleistä. Seuraavana käsitellään 3D-animaatio 

Blenderissä. Koska työtä varten valittu 3D-animaatiotyyli on luuranko, sitä käsitellään paljon enem-

män kuin muita tyylejä, kun käydään läpi animaatiotyökalujen käyttöä. 

4.1 Mitä on 3D-animaatio? 

3D-animaatio on liikkuvien kuvien luomista kolmiulotteisessa tilassa. Se on näin hyvin samankal-

taista verrattuna 2D- ja stop motion -animaatioon. 2D-animaatiossa liikkeen tuntu luodaan piirtä-

mällä kuvat käsin ja näyttämällä niitä järjestyksessä niin nopeasti, että kuva vaikuttaa liikkuvan. 

Stop motion animaatiossa hahmoja tai maisemaa liikutetaan käsin, jolloin syntyy sama liikkeen 

tuntu. 3D-animaatiossa 3D-malleja liikutetaan tietokoneohjelmalla, joka tallentaa liikkeet keyfra-

meina. 3D-animaatio on yleisesti ottaen lähempänä stop motion animaatiota kuin 2D-animaatiota, 

koska liikkeen luominen tapahtuu hyvin hitaasti liikuttamalla mallia vähän kerrallaan sekunti kerral-

laan. Se, mikä stop motionissa tapahtuu käsin, suoritetaan 3D-animaatiossa tietokoneella. (Chang 

2019, viitattu 28.8.2019.) 

 

3D-animaatioprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen toisiaan seuraavaan osaan: muotoilu, aset-

telu ja animaatio sekä renderöinti. Muotoilussa luodaan kohtauksen 3D-mallit. Asettelussa ja ani-

maatiossa mallit asetellaan paikalleen ja animoidaan. Renderöinnissä luodaan ja näytetään koh-

tauksen lopullinen ulkomuoto. Tämä jako on hyvin karkea ja animaation osat voidaan jakaa pie-

nempiin osiin. Tarkemmin animaatioprosessi voidaan jakaa vaikka 11:a osaan. Nämä osat ovat 

konsepti ja kuvakäsikirjoitust, 3D-mallinnus, teksturointi, riggaus, animaatio, valotus, kameran aset-

telu, renderöinti, yhdistäminen ja erikoisefektit, musiikki ja editointi ja lopullinen tuotos. Tarkka jako 

kuitenkin vaihtelee projektin mukaan. (Chang 2019, viitattu 28.8.2019.) 
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4.2 3D-animaatio Blenderillä 

Tässä luvussa käsitellään, kuinka 3D-animaatio toimii Blenderissä. Vaikka kokonaiseen animaa-

tioprosessiin kuuluu useita osia, tämän työn kannalta tärkeimpiä ovat mallinnusprosessi, tekstu-

rointi ja animaatio. Valaistus ja kameran asettelu ovat vain muun työn tukena. Koska mallintami-

sesta, valaistuksesta ja teksturoinnista on puhuttu jo aiemmin, tässä luvussa käsitellään tarkemmin 

vain riggaus ja keyframien toiminta animaatiossa. Lisäksi mainitaan lyhyesti siitä, kuinka valaistusta 

tai kameran paikkaa voidaan muuttaa animaation aikana. Lopuksi kerrotaan lyhyesti renderöin-

nistä. 

4.2.1 Riggaus 

Riggauksessa 3D-malliin luodaan osat, joita ohjaamalla malli saadaan liikkumaan. Riggauksessa 

voidaan hyödyntää yhtä tai useampaa riggaustoimintoa: armaturea, rajoitteita, kappaleen muok-

kaajia, muotoavaimia ja ajureita. Tässä opinnäytetyössä käytettiin armaturea, koska se sopii hyvin 

elävien olentojen animoimiseen luurankorakenteensa vuoksi. Riggauksen kehittyneisyys riippuu 

projektin laajuudesta ja miten yksityiskohtaista riggausta vaaditaan. (Blender Rigging Introduction 

2019, viitattu 28.8.2019.) 

 

Blenderin animaatioon käytettävä armature muistuttaa paljon oikeaa luurankoa. Se myös rakenne-

taan luista, ja näitä luita liikuttamalla kaikki, mihin ne on liitetty, liikkuvat ja muuttuvat samalla ta-

valla. Armaturen rakentaminen aloitetaan yhdestä luusta, joka saadaan lisättyä malliin objektiti-

lassa ja niin, että mikään muu objekti ei ole valittuna. Luun rakenne esitetään kuviossa 17. Luotu 

armature voidaan liittää muihin objekteihin ja luiden animointi tapahtuu Pose-tilassa. (Blender Ar-

mature Introduction 2019, viitattu 28.8.2019.) 
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KUVIO 17. Luun rakenne 

 

Yksi luu koostuu kolmesta osasta: alkunivelestä, kutsutaan myös nimillä juuri tai pää, vartalosta, 

joka muodostaa suurimman osan luusta, ja loppunivelestä, käytetään myös nimiä häntä tai kärki. 

Luu voidaan valita joko klikkaamalla vartaloa tai valitsemalla molemmat nivelet. Luun liikuttaminen 

vaikuttaa vain niihin osiin mallista, joihin sen vaikutusalue yltää. Luita pystyy lisäämään valitsemalla 

halutun nivelen ja painamalle E:tä. Tämä luu on sen luun lapsi, josta se on vedetty. Lapsiluu seuraa 

vanhempiluun liikkeitä. Myös muille yksittäisille luille voidaan määrittää vanhempi, vaikka ne olisivat 

irrallaan koko muusta luurangosta. Luu, jolla ei ole vanhempaa, mutta kaikki seuraavat luut ovat 

sen lapsia, liikuttaa koko luurankoa. (Blender Bones 2019, viitattu 28.8.2019.) 

4.2.2 Animaatio ja renderöinti 

Animaatiossa keyframet tallentavat ja ilmaisevat mallin paikan tai asennon tietyn sekunnin koh-

dalla. Keyframeja on monenlaisia, mutta yleisin on tavallinen keyframe, joka ilmaistaan Blenderissä 

keltaisella värillä. Kun mallia liikutetaan taas eri sekunnin kohdalla ja lisätään uusi keyframe, Blen-

der pystyy laskemaan tarvittavan liikkeen kahden keyframen välillä. Keyframeja voidaan asettaa 

joko manuaalisesti tai laittaa päälle Auto Keyframe, joka luo keyframeja automaattisesti, kun mallia 

liikutetaan. Tämä toiminto näyttää punaiselta nauhoitusnappulalta ja se löytyy aikajanan läheltä. 

Keyframeja voidaan luoda sekä pose- että objektitilassa. Niitä voidaan myös muokata jälkikäteen 

tai poistaa kokonaan. Esimerkki mallin luurangon muutoksista eri kohdissa animaatiota nähdään 

kuvioista 18 ja 19 (Blender Keyframes 2019, viitattu 28.8.2019.) 
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KUVIO 18. Oravan malli ja luuranko ennen juoksun alkua. 

 

 

KUVIO 19. Oravan malli ja luuranko juoksun liikeradan keskellä. 

 

Keyframien käyttöä ei ole rajattu pelkästään malleihin. Myös valojen ja kameran paikkaa voidaan 

muuttaa valmiin animaation eri kohdissa keyframien avulla. Animaatio voi esimerkiksi alkaa laaja-

kuvasta ja siirtyä sitten kuvaamaan lähemmin jotain tiettyä kohdetta. Myös valaistuksen kulma ja 

sävy voi muuttua, esimerkiksi siirryttäessä päivästä yöhön. 

 

Kun kaikki halutut elementit ovat paikallaan, voidaan animaatio renderöidä. Renderöitävän animaa-

tion tiedostomuotoa ja renderöintipaikkaa voidaan säätää kohtauksen asetuksista. Tämän opin-

näytetyön lopullinen animaatio tallennetaan FFmpeg video -muodossa, koska se on ainoa Blende-

rin tukema videomuoto. Muussa tapauksessa jokainen ruutu pitäisi tallentaa erillisenä kuvana ja 
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liittää sitten toisiinsa jollain muulla ohjelmalla. Valittavista asetuksista tärkeimpinä löytyvät myös 

kuvan resoluutio, aloitus- ja lopetusruutu, kuvataajuus ja erilliset varjojen asetukset. Lisäksi rende-

röitävään kuvaan tai animaatioon voidaan lisätä erilaista dataa, kuten esimerkiksi päivämäärä, 

ruutu, kamera, kohtaus tai tiedostonimi. 
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5 MAISEMAN ANIMAATION SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsitellään työn animaatioprosessia. Ensimmäisenä käydään läpi animaation suun-

nittelu. Sitten käsitellään oravan riggaus ja viimeisenä itse animointi. 

5.1 Animaation suunnittelu 

Ennen animaation aloittamista tehtiin lyhyt kuvakäsikirjoitus siitä, miten animaatio kulkee. Kuvakä-

sikirjoituksessa näytettiin lyhyesti, miten orava etenee lähtöpisteestä puun latvaan. Tämä voitiin 

suorittaa yhdellä mallikuvalla, joka nähdään kuviosta 20. 

 

 

KUVIO 20. Oravan liikkeet lähtöpisteestä puuhun 

 

Oravan juoksuliikerata piti suunnitella kokonaisuudessa juoksemisen animoinnin helpottamiseksi. 

Siitä piti tehdä kokonaan oma suunnitelmansa, koska yksittäiset liikkeet eivät olisi näkyneet suu-

remmassa suunnitelmassa. Tässä kuvakäsikirjoituksessa kuvattiin yksi kokonainen liikekierros. 

Koko matkaa ei tarvinnut suunnitella näin yksityiskohtaisesti, koska yhden kierroksen jälkeen sama 

liikerata toistui monta kertaa uudestaan. Oravan juoksun liikerata nähdään kuviosta 21. 
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KUVIO 21. Oravan liikerata juoksun aikana 

5.2 Mallin riggaaminen 

Oravan mallin valmistuttua sen luut aseteltiin paikoilleen. Luut luotiin lisäämällä yksittäinen luu mal-

liin ja sitten ekstrusoitiin siitä suorassa linjassa lisää. Jalkojen ja hännän kohdalla lisättiin ylimpään 

nivelkohtaan uusi luu ja ekstrusoitiin ne taas suorassa linjassa. Sen jälkeen ne liitettiin selkärangan 

luihin sen mukaan, mikä liikkuu minkäkin selkärangan luun mukana. 

 

Luiden luomisen jälkeen niiden toimintaa testattiin. Tämä auttoi näkemään, ovatko ne oikein kiinni 

toisissaan ja ovatko ne oikean kokoisia. Tämä tapahtui ottamalla kiinni pääluusta ja liikuttamalla ja 

kääntämällä sitä. Pääluun mukana myös sen lasten kuului liikkua samaan suuntaan. Jos näin ei 

olisi käynyt, olisi yhteys pitänyt luoda erikseen. Tällä testauksella pystyttiin estämään se, ettei vir-

heitä tarvinnut alkaa korjaamaan oravan animoimisen aikana vaan siihen voitiin keskittyä rauhassa. 

Valmis oravan luuranko näytetään kuviossa 22. 
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KUVIO 22. Oravan luuranko 

5.3 Mallinnuksen animointi 

Riggauksen valmistuttua aloitettiin animointi. Koko animaatio oli lopulta 200 framen pituinen. Ani-

mointi suoritettiin kahdessa eri osassa. Ensimmäisen 100 framen aikana orava juoksee aukean 

laidalta keskimmäiselle puulle ja valmistautuu kiipeämään ylös. Toisen 100 framen aika orava kii-

peää puuhun ja katoaa sitten lehtien alle. 

 

Animointi aloitettiin isoista liikkeistä, kuten liikkumisetäisyydestä ja -suunnasta. Jokaisen kymme-

nen framen välillä ensimmäisen 10 framen jälkeen oravaa liikutettiin vähän eteenpäin ja käännettiin 

menemään oikeaan suuntaan. Näin määriteltiin oikea liikkumissuunta. Tämän jälkeen voitiin alkaa 

hienosäätämään oravan liikkeitä. Viiden sekunnin välein orava liikuttaa jalkojaan yhteen ja siitä 

taas loikkaavampaan asentoon. Liikkeisiin piti myös saada hieman joustavuutta, joten sekuntia en-

nen ja jälkeen isoa liikettä lisättiin pieniä ylimääräisiä liikkeitä, joka lisäsi joustavuuden ja painon 

tunnetta ja saivat juoksemisen näyttämään luonnollisemmalta. 

 

Toisen osion animointi sujui suurilta osin samalla tavalla kuin ensimmäisen. 10 framen välein ora-

vaa liikutettiin ylöspäin puun runkoa pitkin ja käännettiin oikeaan suuntaan. Jalkojen asettelun 

kanssa piti kuitenkin olla nyt tarkempi, koska ne ovat tässä vaiheessa koko ajan kontaktissa rungon 
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kanssa eivätkä saaneet upota sinne tai leijua liikaa sen yläpuolella. Kuva lopullisen animaation 

keyframeista näkyy kuviosta 23. 

 

 

KUVIO 23. Lopullisen animaation keyframet 
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6 POHDINTA 

Työn tavoitteena oli luoda 3D-mallinnus ja animoida sitä jollain tavalla. Suunniteltu aikataulu venyi 

muutamalla kuukaudella ajatellusta. Mielestäni lopullisen työn teossa onnistuttiin kuitenkin hyvin. 

Maisema taustana on hyvin yksinkertainen, mutta oravassa riitti hyvin työtä. Sen juoksemisen ja 

kiipeämisen animointi oli sopiva haaste ja tulee taatusti olemaan hyödyllinen myös tulevaisuu-

dessa. Työtä on myös helppo jatkaa itsenäisesti, mikäli sitä haluaa parantaa. 

 

Käytännön työtä oli helppoa lähteä tekemään. Vaikka välillä piti mennäkin vähän takaisin omien 

virheiden takia, niistä virheistä kuitenkin oppi ja asiat jäivät mieleen paremmin. Teoriatiedon muut-

taminen tekstiksi oli kuitenkin haastavaa ja usein kirjoittamisessa oli suuria ongelmia motivaation 

puuttuessa. Kirjoittaminen keskittyi paljon muutaman päivän tiiviisiin putkiin ja oli sitten tauolla pitkiä 

aikoja, usein jopa viikkoja. 

 

Työn tekeminen opetti paljon uutta. Työn alussa oli hankala löytää kohta, mistä aloittaa, koska 

kirjoittaminen ja ajanhallinta oli haastavaa. Lopulta työ lähti liikkeelle mallinnuksen tekemisestä. 

Käytännön työtä tehdessä myös teoriaa alkoi tulla ripotellen ja siitä pystyi kirjoittamaan osia ylös. 

Teorian laajuuden määrittäminen oli kuitenkin myös hankalaa. Oli vaikea päättää, miten yksityis-

kohtaisesti asiat pitäisi selittää ja kuvatako työn tekemistä yleisesti vai selittää selkeästi Blenderin 

omilla toiminnoilla ja painikkeilla. Lopulta teoriaosuudet saatiin kuitenkin valmiiksi. Niiden jatkuva 

miettiminen mahdollisti sen, että tieto jäi hyvin muistiin. Se myös edesauttoi käytännön työn val-

miiksi saamista. Uuden tiedon perusteella tuli myös muutettua joitain toimintatapoja, koska se hel-

potti työn tekemistä. Aiemmin ei välttämättä myöskään tullut ymmärrettyä, miten esimerkiksi mate-

riaalit tarkalleen toimivat, koska oli tullut vain seurattua muiden ohjeita. Koska tietoa piti hakea ja 

ymmärtää itse, tietopohja laajeni huomattavasti. Tämä tuo mahdollisuuden luoda haastavampia 

töitä tulevaisuudessa. 
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