Marika Iso-Heiniemi

Talon 3D-malli ja virtuaalinen suunnittelu

Talon 3D-malli ja virtuaalinen suunnittelu

Marika Iso-Heiniemi
Opinnäytetyö
Syksy 2020
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Oulun ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ
Oulun ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman, Informaatioteknologia
Tekijä(t): Marika Iso-Heiniemi
Opinnäytetyön nimi: Talon 3D-malli ja virtuaalinen suunnittelu
Työn ohjaaja(t): Matti Viitala
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Syksy 2020
Sivumäärä: 26
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua talojen 3D-mallinnukseen ja niiden sisustuksen
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aikana. Sisustuksen suunnittelussa testattiin myös eri toimijoiden keittiönsuunnitteluohjelmistoja.
Työssä tarkastellaan 3D-mallinnuksen historiaa erityisesti arkkitehtuurissa ja talonrakentamisessa
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The purpose of the thesis was to explore the possibilities of 3D modelling in house building and to
study the tools used to work with interior design. Especially the suitability of the freely available
modelling tools for the use of beginners has been studied. The model that was composed during
this project is based on the 2D blueprints of a house. All materials and programs that were used
are freely available and usable trough web.
Main tool for 3D-modelling was freely available Blender modelling program. The model, its suitability and results obtained with Blender, are compared with models made with online editor, to see
how easy it is to plan and design your own home in 3D. This thesis also reviews the history of 3D
modelling in architecture and explains the development of The Blender Foundation.
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1.1

JOHDANTO

Aiheen valinta

Aiheekseni valikoitui 3D-talomallien tutkiminen ja mallinnuksen toteutus käyttäen lähtökohtana 2Dpohjapiirustuksia. Lisäksi tavoitteena oli 3D-mallinnus sisustuksesta ja sen suunnittelu tekemääni
talon 3D-malliin. Työssä voitiin hyödyntää omaa käynnistymässä olevaa talon rakennushanketta
esimerkkinä. Kohteesta saatiin tarkat piirustukset ja myös sisätilojen suunnitteluun voitiin käyttää
omia ideoita. Työstä saatuja tuloksia voisi myöhemmin käyttää inspiraationa oikean talon sisustuksen toteutuksessa. Työssä tutkin ja havainnollistan, kuinka talon ja sen sisutuksen suunnittelussa voidaan hyödyntää saatavilla olevia vapaan lähdekoodin ilmaisohjelmia 3D-mallinnuksessa.
Haluan perehtyä taloista tehtäviin 3D-malleihin rakentajan näkökulmasta ja siihen, millaisia malleja
on nähtävillä talotoimittajien kautta potentiaalisille asiakkaille. Talotoimittajat ja talojen ostajat voisivat hyödyntää entistä enemmän 3D-mallinnustekniikkaa. Siitä olisi etua talopakettien ostajille,
kun he voisivat suunnitella ja vertailla erilaisia sisustusvaihtoehtoja virtuaalisesti. Tavoitteenani oli
myös tutkia talon sisustamista 3D-ympäristössä ja kuinka 3D-tekniikkaaa voidaan hyödyntää, kun
suunnitellaan talon rakentamista ja materiaalien hankintaa.

1.2

Aiempi osaaminen

Minulla on hieman aiempaa kokemusta talojen mallintamisesta työharjoittelussa, ohjelman (Blender) vanhempaa versiota käyttäen. Silloin opin lukemaan pohjapiirrosten merkintöjä oikean mittakaavan saavuttamiseksi ja käyttämään rakennuksen luonnoskuvia apuna halutun julkisivun luomiseksi.
Blenderin uusi versio on muuttunut ulkomuodoltaan ja toiminnoiltaan hyvin paljon, mutta olen opetellut sen käyttöä uudelleen koulun muiden projektien aikana. Nämä ovat pitäneet sisällään 3Dpelimaailmojen ja -hahmojen suunnittelua, toteutusta ja osittaista animaatiota.
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2

3D-MALLIT RAKENTAMISESSA

3D-mallintaminen eli tietokoneavusteinen kolmiulotteinen suunnittelu on käytössä jo monilla aloilla.
Erityisesti sitä on käytetty tietokonepelien luomisessa (Eden, M. 2019), mutta 3D-malleille löytyy
jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia ja niistä saatava hyöty kehittyy yhdessä tekniikan kanssa (Petty,
J. 2020). Yksi huomattavista hyötyjistä on rakentaminen. 3D-maillien avulla voidaan hahmottaa
lopputulos todenmukaisesti jo ennen kuin mitään on alettu toteuttaa. Tietokoneavusteisia malleja
voidaan myös muunnella nopeasti ja havainnollistaa uutta paranneltua rakennemallia. Lisäksi kun
malli on kerran luotu, se voidaan säilyttää tietokoneen muistissa ja muokata uutta tilannetta varten.
Malleja voidaan tehdä jo olemassa olevista rakennuksista, kun suunnitellaan vaikka mittavaa remonttia kohteeseen, tai uudiskohteesta ennen sen rakentamista. 3D-mallista saa paremman käsityksen tilasta ja sen koosta kuin pelkistä 2D-kuvista ja piirroksista. Myös sisustuksen suunnittelussa
käytetään apuna 3D-työkaluja, jolloin värien, huonekalujen ja materiaalien yhteensopivuutta pääsee testaamaan jo ennen niiden hankintaa.
Usein 3D-mallien yhteydessä puhutaan myös renderöinnistä (render), joka tarkoittaa kuvan luomista mallista tietokoneen avulla (Techopedia 2019). Yksityiskohtaisen ja suuren tarkkuudella tuotetun kuvan renderöinti kuitenkin vaatii tietokoneelta huomattavaa laskentatehoa ja voi viedä paljon
aikaa. Siksi malleista tehdään yleensä alussa karkeampia versiota (low poly), joita on kevyempi
muunnella ja siirrellä, kuin realistisen näköisiä (high poly) objekteja (Denham, T. 2020). Toisinaan
karkeampi ’low poly’-on samalla myös lopullinen versio, kun käyttötarkoitusta varten ei tarvita yksityiskohtaisempaa lopputulosta tai esimerkiksi tietokonepeli halutaan pitää ’kevyenä’, jolloin tietokoneelta ei vaadita niin paljon tehoa sen pyörittämiseen.

2.1

3D-arkkitehtuurin historia

3D-malleista on tullut lähes välttämättömiä uuden arkkitehtuurin esittelyssä (Paul, C. 2019). Nykyinen teknologia sai alkusysäyksensä jo 1960-luvulla luvulla, mutta sen suurin läpimurto tapahtui
1990-luvulla. Ensimmäisenä 3D-mallinnusta alettiin käyttää CAD-suunnittelussa. Etuna mallinnuksesta oli, että kappaleen 3D-mallia pystyttiin tarkastelemaan tietokoneen näytöllä eri kuvakulmista.
Vuosikymmenen alkupuolella julkaistiin ohjelma, joka tuli myöhemmin tunnetuksi nimellä Autodesk
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3ds Max ja on nykyisen 3D-renderöinnin johtavia nimiä (Easy Render 2020). Muita ensijulkaisuja
olivat esimerkiksi Cinema 4D, Houdini, V-Ray, Blender ja Autodesk Maya.
Näiden uusien ohjelmien myötä arkkitehdeille, suunnittelijoille ja insinööreille avautui täysin uusia
mahdollisuuksia. Näiden ohjelmien ansiosta alettiin nähdä, kuinka 3D-arkkitehtuurinen mallinnus
saattoi nostaa esitykset aivan uudelle tasolle. Vaikka 90-luvun mallit olivat pääosin yksinkertaisia
ja karkeita (low poly), hieman kaavamaisia ja epätodellisia, ne olivat silti suuri askel eteenpäin arkkitehtuurin alalla. (Paul, C. 2019.)
Seuraavan vuosikymmenen aikana 3D-mallinnuksen kehitys jatkoi harppauksiaan, kun 3ds Max
esitteli uuden karvoihin perehtyneen moduulinsa, jonka ansiosta käyttäjät pystyivät luomaan uudenlaisia pintoja kuten villaa, turkista tai ruohoa. Vuona 2000 julkaistu Autodesk Revit, rakennustietojen mallinnusohjelma, nousi arkkitehtien ja insinöörien suosioon. Samoihin aikoihin ilmestyi
useita ohjelmia fotorealistisen 3D-renderöinnin tuottamiseksi, kuten Octane Render, Maxwell Render, Rorona Renderer, Blenderin uusi versio jne. Näiden ohjelmien kehityksen ansiosta 3D-mallinnusarkkitehtuuri ja suunnittelu alalla sai enemmän suosiota. Se auttoi suunnittelijoita ympäri maailman esittelemään töidensä kauneutta ja toimivuutta parhaassa valossa. (Paul, C. 2019.)
Viimeisen vuosikymmenen aikana 3D-malleista on tullut arkipäivää arkkitehtuurissa ja suunnittelussa. Saatavilla on laaja valikoima eri tarkoituksiin soveltuvia ja eri hintaisia 3D-renderöintiohjelmia. Osa ohjelmista, kuten Blender, ovat käyttäjälleen ilmaisia ja palvelevat näin parhaiten freelancereita ja aloittelijoita. Muut vaihtoehdot ovat yleensä maksullisia. Näistäkin osa tarjoaa halvempaa
tai jopa ilmaisversiota opiskelijoille.
Uudenaikaisilla sovelluksilla saa tehtyä niin visuaalisia ja korkealaatuisia tuotoksia, että niitä on
vaikea erottaa oikeasta valokuvasta. Materiaaleja, tekstuureja ja valaistusta voidaan säätää uskomattomalla tarkkuudella. 3D-artisteilla on valittavanaan yhä enemmän ja yhä monipuolisempia ohjelmia alan suurimmilta perinteisiltä merkeiltä (esim. 3ds Max, Maxwell tai Octane), mutta markkinoille on tullut myös uusia tulokkaita (esim. Rhinoceros 3D ja ZBrush). Uusien ohjelmien lisäksi
myös uusia tuotteita voidaan nykyään 3D-mallintaa, ja kuka tahansa alansa osaaja voi luoda näiden avulla upeita esityksiä käyttäen kuvia, panoraamoja, virtuaalista todellisuutta tai animaatioita
apunaan. (Paul, C. 2019.)
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2.2

Online-editorit

Aina 3D-suunnittelu ei vaadi alan ohjelmien perusteellista osaamista tai aiempaa kokemusta. Nykyään on saatavilla monenlaisia nettiselain-pohjaisia muokkaimia, jotka mainostavat olevansa
helppoja, nopeita ja aloittelijaystävällisiä.
Keittiön suunnitteluun käytettiin Kitchenplanner.net-sivustoa (Kitchenplanner 2020). Ensimmäisenä luotiin oikean kokoinen huone ja siihen ovet ja ikkunat niille kuuluville paikoilleen. Tässä joutuu arvioimaan niiden paikat silmänvaraisesti, sillä ohjelmassa ei ollut vaihtoehtona ladata olemassa olevaa pohjapiirrosta taustakuvaksi sommittelua helpottamaan. Sivuston käyttö oli yksinkertaista, kaikki valittavat osat löytyivät listasta, josta ne tuotiin suunnitelman ’lisää’-napista ja raahattiin hiirellä halutulle paikalle. Huoneen, ovien ja ikkunoiden mitat olivat täysin vapaasti päätettävissä, mutta keittiön kalusteiden koot valittiin valikosta. Viimeistelyyn oli myös saatavilla oma valikkonsa, josta pääsi valitsemaan kaappien ja tasojen värejä.

KUVIO 1. Kitchenplanner.net-ohjelmistolla luotu keittiön 3D-malli
Omaa suunnitelmaa oli mahdollista katsoa 3D-muodossa missä vaiheessa tahansa, siirtyminen
2D-pohjakuvan ja 3D-kuvan välillä tapahtui yhdestä napista. Tämän online-editorin puute oli se,
että siitä voinut ladata suunnitelmaa tai sen 3D-mallia tiedostona. Suunnitelman saattoi kuitenkin
lähettää linkkinä omaan sähköpostiin, jolloin sen muokkaamista saattoi jatkaa myöhemmin.
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Kokeilussa oli myös muita online-pohjaisia sisustusohjelmia, jotka kaikki lupailivat mahtavia lopputuloksia hyvin pienellä vaivalla, osa jopa täysin ilmaiseksi (Planner5d 2020). Todellisuus oli kuitenkin hieman monimutkaisempi kuin mainokset antoivat ymmärtää. Ilmaiseksi näissä editoreissa oli
vain hyvin rajattu valikoima kalusteita, pienen maksun ja rekisteröitymisen jälkeen saisi käyttöönsä
ohjelman koko valikoiman.

KUVIO 2. Ikea.com sivustolta löytyvällä suunnitteluohjelmalla luotu keittiön 3D-malli
Iloisen yllätyksen toi Ikean keittiön suunnitteluohjelma (Kuvio 2) (ikea 2020). Suunnitelmaa varten
ei tarvitse rekisteröityä, mutta jos työn haluaa tallentaa ja palata myöhemmin jatkamaan, se vaatii
Ikean käyttäjätunnuksen. Kalustevalikossa oli laaja valikoima runkopaloja, joista saattoi rakentaa
mieluisen pohjapiirroksen ja valita haluamansa ovet ja tasot myynnissä olevasta malleista. Rakentaminen oli hyvin yksinkertaista, valittu tuote ilmestyi pohjapiirrokseen ja sitten vain raahattiin halutulle paikalle. Asettelussa kalusteet eivät menneet toistensa kanssa sisäkkäin, kuten monissa
muissa editoreissa on käynyt, ja mahdollisista epäkohdista tuli huomautus. Lopuksi suunnitelmasta
sai tulostettavan listan, joka näytti kaikki käytetyt tuotteet, niiden hinnat ja keittiön lopullisen hinnan.
Kätevä ominaisuus kun suunnittelee rakentamista.
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3

BLENDER

Blender on täysin ilmainen, avoimen lähdekoodin (open source) (Blender Foundation 2020), 3Dgrafiikan mallinnusohjelma. Ohjelma tukee 3D-mallinnusta sen kaikissa vaiheissa – mallin luomisesta aina sen animointiin saakka.
Vuonna 1988 perustettu hollantilainen 3D-studio katsoi tarvitsevansa täysin uuden ohjelman animaatioiden tuottamiseen. Tehtävä lankesi yrityksen perustajajäsenelle, Ton Roosendaalille, joka
oli myös vastuussa yrityksen taiteellisesta ohjauksesta ja sisäisestä ohjelmistokehityksestä. Työ
alkoi vuonna 1995 ja loi pohjan ohjelmistolle, joka tuli sittemmin tunnetuksi nimellä Blender. (Blender Foundation 2020.)
Vuonna 1998 Roosendaal perusti uuden yrityksen nimeltä Not a Number (NaN) jatkaakseen Blenderin kehitystä ja markkinointia. NaN:n liiketoiminta oli kaupallisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamista Blenderin ympärillä. Vuonna 2000 yhtiö sai rahoituksen useilta sijoitusyhtiöiltä ja ryhtyi kehittelemään ilmaista luomistyökalua interaktiiviselle 3D(Online)-sisällölle, sekä ohjelmiston kaupallista
versiota jakelua ja julkaisua varten. Valitettavasti ohjelmiston myynti jäi odotettua huonommaksi ja
sijoittajat päättivät lopettaa kaiken toiminnan, myös Blenderin kehityksen alkuvuodesta 2002.
(Blender Foundation 2020.)
Innokas käyttäjäyhteisö ja asiakkaat vastustivat Blenderin unohtamista, mutta koska yrityksen perustaminen uudelleen suuren kehittäjätiimin kanssa ei ollut mahdollista, niin Roosendaal perusti
vuonna 2002 voittoa tavoittelemattoman säätiön, The Blender Foundationin. Yhtiön ensimmäinen
tavoite oli jatkaa Blenderin kehitystä yhteisöpohjaisena avoimen lähdekoodin projektina. Heinäkuussa 2002 Roosendaal sai aiemmat NaN:in sijoittajat sopimaan Blender Foundationin kanssa,
että Blenderistä tehtäisiin Open Source -ohjelmisto, mikäli ”Free Blender”-kampanja keräisi satatuhatta euroa lahjoituksina. Kaikkien yllätykseksi tavoitteeseen päästiin vain seitsemässä viikossa,
jolloin sunnuntaina 13. lokakuuta vuonna 2002 Blender julkaistiin maailmalle GNU:n yleisen julkisen lisenssin ehtojen mukaisesti. Blenderin kehitys on jatkunut siitä päivästä lähtien, ympäri maailmaa olevien omistautuneiden vapaaehtoisten voimin, johtajanaan Blenderin alkuperäinen kehittäjä Roosendaal. (Blender Foundation 2020.)
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Blenderiin julkaistiin hiljattain mielipiteitä jakanut päivitys, joka pienestä versionumerostaan huolimatta toi mukanaan suuria muutoksia ohjelman käyttöön. Kun numeroinnissa hypättiin vanhasta
2.79 versiosta uuteen 2.8-versioon, Blender hyppäsi 3D-mallinnuksessa seuraavalle asteelle. Suurimpia muutoksia olivat käyttöliittymä, pikavalinnat ja uudet työtilat (BlenderGuru 2019). Ohjelman
uusi versio huomioi nyt myös taiteilijat ja antaa paremmat työkalut piirtämiseen, jopa aina 2D-animaatioiden tekemiseen asti. Blender on pitkään koettu enemmän harrastelijoiden työkaluksi, lähinnä ilmaisuutensa vuoksi, mutta uusien ominaisuuksien ja ohjelmistokehityksen myötä se on vallannut palasen ammattilaisen seurasta.

3.1

Lisäosat

Blenderin aktiivinen yhteisö ja open source -malli on tuonut saataville paljon lisäosia, joilla voi halutessaan laajentaa tai helpottaa ohjelmalla työskentelyä (Blender Addons 2020). Näitä on sekä
ilmaisia, että maksullisia, osa on helposti käyttöönotettavissa Blenderin sisällä ja toiset taas pitää
erikseen ladata netistä, asentaa tietokoneelle ja siitä edelleen Blenderiin. Aina toisinaan suosituimmat lisäosat päätyvät osaksi ohjelmiston omaa koodia seuraavan päivityksen yhteydessä ja näin
Blender kasvaa ja kehittyy sen yhteisönsä mukana.
Suosituimpien rakentamiseen liittyvien lisäosien lista on pitkä ja aina erilainen riippuen sivustosta,
joka sen on julkaissut. Eräältä listalta löytyy mm. Tinycad, joka tuo insinöörien suosimista CADohjelmista tuttuja ominaisuuksia Blenderiin, sekä Magic UV, joka helpottaa pintojen päällystämiseen käytettyjen UV-mappien käsittelyä. (UH Studio Ltd. 2018).
Tässä työssä käytetty ilmainen lisäosa on Archipack (Leger, S. 2020). Siitä on saatavilla myös
maksullinen versio, jossa on ilmaisversiota enemmän sisältöä. Se on tehty helpottamaan arkkitehtuurin luomista ohjelman sisällä. Ohjelma tarjoaa käyttäjälle valmiita arkkitehtuurisia objekteja, mm.
seiniä, ovia, ikkunoita, kattoja ja aitoja. Archipackilla rakennuksen tekemistä nopeuttaa lisäosan
objektiivien vuorovaikutus. Ikkunat, ovet ja katot reagoivat ympäröivien seinien kanssa, jolloin käyttäjältä säästyy paljon aikaa jokaisen ovi- ja ikkuna-aukon tekemisessä tai niiden muokkaamisessa.
(TheCGEssentials 2020.)
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3.2

3D-mallinnuksen perusteet

Kolmiulotteisen mallintamisen keskiössä ovat pisteet (vertex), viivat (edge) ja niiden väliin muodostuvat pinnat (face), joita siirrellään suhteessa toisiinsa (Revision World Networks Ltd. 2020). Näistä
muodostuu objekteja, eli haluttuja esineitä, hahmoja tai muotoja (Kuva 3). Otetaan esimerkiksi kuutio ja tutkaillaan sitä 3D-mallinnuksen näkökulmasta.

KUVIO 3. Face, edge ja vertex merkitty.
Kuutiossa on kuusi sivua, eli facea. Faceja yhdistävät kuution laidat, eli edget. Kuution nurkissa
taas on vertex-pisteet. Kun kuution päädyn muodostavasta facesta ottaa kiinni ja vetää sitä ulospäin, kuutio muuttuu suorakaiteeksi (Kuvio 4).
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KUVIO 4. Muotoa venytetty.
Faceja, edgejä ja verteksejä voidaan luoda lisää käsiteltävään objektiin, jolloin sen muunneltavuus
paranee. Suorakaiteen päällä oleva face voidaan jakaa kahdeksi, jolloin keskellä syntyy uusi edgeviiva. Kun tätä viivaa nostaa ylöspäin, siihen kiinnittyvät facet liikkuvat myös ja objekti muistuttaa
nopeasti pientä taloa (Kuvio 5). (Blender secrets 2020).

KUVIO 5. Edge lisätty ja siirretty ylöspäin.
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Perusharmaan värin voi vaihtaa lisäämällä objektiin materiaaleja (Kuvio 6). Materiaalit voivat olla
väriltään ja pinnaltaan lähes mitä tahansa, aina ihan perusväreistä lasia, metallia, puuta tai vaikka
vettä jäljitteleviä. Juuri materiaalin huolellinen muokkaaminen luo objektille sen halutun ilmeen, kuten vaikka pöytälampun metallinen jalka ja kankainen varjostin. Materiaalien muokkausta voidaan
jatkaa kuvatiedostoihin perustuvilla tekstuureilla, joilla saadaan nopeasti näyttäviäkin pintoja, kuten
vaikka tiilikuviota talon seiniin. Näin kuutiosta saatiin pieni punainen tupa (Kuvio 7).

KUVIO 6. Materiaalilla lisätty väri.

KUVIO 7. Tekstuurilla lisätty tiilikuvio.
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4

TYÖN TOTEUTUS

Aloitin työn toteutuksen tutustumalla talosta tehtyihin pohja- ja julkisivupiirroksiin. Loin uuden
Blender projektin ja toin pohjapiirroksen työlleni taustakuvaksi, jonka päälle aloin luoda projektiani.
Tässä vaiheessa löysin Youtubesta tutoriaalivideon Archipack-nimisen lisäosan käytöstä. Lisäosa
vaikutti kätevältä ja nopealta, joten se jäi käyttöön työn tekemisen ajaksi.

KUVIO 8. Talon 2D pohjapiiruustus lähtökohtana mallinnukselle
Perusrakenteiden, eli seinien, ikkunoiden ja ovien teko sujui nopeasti. Ensimmäiset haasteet tulivat
vastaan terassien kanssa, sillä lisäosa ei sisältänyt suunnitelmani mukaisia osia. Onneksi terassin
katto, tolpat ja kaiteet olivat hyvin yksinkertaisia muotoja, lähinnä venytettyjä kuutioita, joten näiden
lisääminen ei tuottanut ongelmia. Aiemman kokemuksen myötä tiesin, että karkean 3D-mallin luominen suunnitelman mukaisesta talosta kävisi nopeasti (Kuvio 8), mutta tulevien materiaalien ja
yksityiskohtien lisääminen vaatisi enemmän aikaa. Luvassa oli myös paljon kertausta ja uuden
opettelua Blenderin muuttuneen käyttöliittymän vuoksi.
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KUVIO 9. Talon karkea 3D-malli ulkoa nähtynä.

Ulkokuori vaatisi vielä paljon yksityiskohtia, valaistuksesta puhumattakaan, näyttääkseen enemmän oikealta talolta. Sokkelin ja ensimmäisten materiaalien ja värien lisääminen muutti talon ilmettä
huomattavasti (Kuvio 9).

KUVIO 10. Talon paranneltu 3D-malli ulkoa nähtynä.
Ulkokuoren viimeistelyyn käytin materiaaleja sivustolta textures.com (Textures 2020). Nämä ovat
täysin ilmaisia ja lataaminen vaatii vain rekisteröitymisen. Sivulta voi ladata 15 kuvaa päivässä,
joten latausten kanssa oli käytettävä hieman harkintaa, jos halusin paneutua useampaan objektiin
päivän aikana. Aiempien töideni vuoksi tiesin myös sivuston nimeltä blendswap.com (Blend swap
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2020), jonka kautta on ladattavissa muiden tekemiä ilmaisia objekteja. Tässä tapauksessa kiinnostuin sivustolta valmiiksi saataviin huonekaluihin. Ilmaisuutensa vuoksi näidenkin lataaminen oli rajoitettu ja osa sivustolta ladattavista malleista on jonkin Creatice Commons -lisenssin alla (Creative
Commons 2020). Creative Commons- lisenssillä (lyhennys CC) tarkoitetaan materiaalin käyttölupaa. Tekijä voi lisenssin avulla rajata, miten hänen luomaansa sisältöä voidaan käyttää, jakaa tai
muokata tekijänoikeuden puitteissa.
Valitsin enimmäkseen CC-0-objekteja, jotka ovat vapaasti ladattavia, muokattavia ja käytettäviä
ilman mainintaa alkuperäisestä tekijästä tai sivustosta. Muutama käyttämäni valmis huonekalu kuitenkin oli CC-BY-lisenssillä tarkoittaen, että näistä olisi mainittava tekijä ja mahdolliset muutokset.

KUVIO 11. Talon 3D-malli sisältä
Muutamalla huonekalulla ja keittiön kaappien asettelulla talon sisustan mittakaava on paremmin
hahmotettavissa (Kuvio 11). Käytän selvästi toisistaan erottuvia värejä luodakseni valmiit pohjat
materiaaleille, jotka sitten myöhemmin muokkaan lopulliseen ulkoasuunsa. Näin pystyn paremmin
hahmottamaan, mitä alueita en ole vielä aloittanut, tai mitkä ovat kesken.
Varsin pienellä muokkauksella ja objektien asettelulla keittiön saa näyttämään jo samalta kuin online-editoreissa (Kuvio 12). Pienellä materiaalien viilauksella ja objektien asettelulla päästään jo
toisenlaiseen tunnelmaan (Kuvio 13).

18

KUVIO 12. Keittiön 3dmalli. Mallissa keittiön hana blendswap.com sivustolta, tekijän nimimerkki on
BlendermasterKO.

KUVIO 13. Keittiön viimeistellympi 3D-malli
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Seuraavaksi korjattiin valaistusta hieman luonnollisempaan suuntaan (Kuvio 14). Kaikessa yksinkertaisuudessaan 3D-malli alkaa näyttää keittiön osalta paremmalta kuin monessa ilmaisessa
suunnitteluohjelmassa netissä. Blenderillä työskentelyssä on omat haasteensa, mutta paljon vapauksia toteutuksen ja yksityiskohtien suhteen, kun vertaa valmiiseen ilmaiseen sisustusohjelmaan.

KUVIO 14. Keittiön 3D-malli, jossa valaistus ja ikkunoiden näkymä huomioitu
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5

LOPPUTULOKSEN TARKASTELU

Aloittaessani tätä opinnäytetyötä, minulla oli mielestäni jo selkeä kuva siitä, miltä valmiit talojen 3Dmallit näyttävät. Olen myös lukenut paljon sisustuslehtiä ja nähnyt niissä 3D-ohjelmilla tuotettuja
kuvia talojen sisustuksesta, huonekaluista ja asetelmista. Olin siis muodostanut jo mielestäni selkeän käsityksen siitä, mitä tulevan projektin toteutus vaatisi. Kuten arvata saattaa, työn toteutus ei
mennytkään ihan niin selkeästi kuin ajattelin.
3D-mallin luominen pohjapiirroksesta oli ilmaisohjelmilla verrattain helppoa. Prosessi oli jokseenkin
tuttu ja löysin siihen vielä helppokäyttöisen Blenderin lisäosan avuksi. Rakennuksen piirustusten
tulkitseminen oli hieman työläämpää. Ohjelman puute on, että sillä ei voi luoda 3D-malliin täsmälleen mittojen mukaan oikeita ikkunoita ja ovia, vaan ne on aseteltava silmämääräisesti sinne päin.
Myös pohjapiirustuksessa oli puutteita mallinnuksen kannalta. Ikkunoiden ja ovien leveydet olivat
kyllä hyvin esillä jo pohjapiirroksesta, mutta siinäpä ei mainittukaan, kuinka korkeita sisäovet ovat
tai millä korkeudella ikkunat ovat lattiasta katsottuna. Tarkkojen mittojen löytäminen vaati syvempää perehtymistä rakennuksen muihin piirroksiin ja lopulta ihan talopaketin toimitussisältöön. Lopputuloksen kannalta nopea silmänvarainen ovien ja ikkunoiden asettelu olisi toiminut hyvin, ollut
nopeampaa ja sitä olisi tuskin edes huomannut lopputuloksesta.
Kun rakennus oli ulkoisesti pystyssä, siirryin tutkimaan Online-editoreita sisätilojen suunnittelua
varten. Tässä tulikin työn toteutuksen suurin yllätys, sillä vaikka editoreita on paljon ja helposti
saatavilla, ne eivät ole aivan niin yksinkertaisia käyttää kuin annetaan ymmärtää. Ensinnäkin ne,
jotka lupasivat mahtavia tuloksia ja markkinoivat itseään näyttävillä kuvilla sekä ammattilaisten suosituksilla, olivat maksullisia. Tai sitten niistä oli saatavilla ilmais- tai kokeiluversio, joissa käytettäviä
objekteja, kuten keittiön kaappeja, hanoja ja pöytiä oli vain hyvin rajoitettu valikoima. Näillä toteutettu sisustussuunnitelma näytti yksinkertaiselta ja vanhanaikaiselta, kuin suoraan kuusikymmentäluvulta kiskaistulta, eikä mitenkään upean retrolla tavalla.
Pienen etsinnän ja usean epäonnisen kokeilun kautta löysin lopulta muutaman editorin, joilla sain
haluamani lopputuloksen aikaiseksi. Nämä olivat kitchenplanner.net ja ikea.com. Molemmat näistä
olivat online-pohjaisia ja aika helppoja käyttää, mutta kummallakaan ei voinut suunnitella talon sisustusta keittiötä pidemmälle. Päätin siis keskittyä omassakin mallissani suurimmaksi osaksi keittiöön ja ulkokuoreen, jotta kuvista saisi vertailukelpoisia.
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KUVIO 15. Ikea.com sivustolla suunniteltu keittiö

KUVIO 16. Blenderillä suunniteltu keittiö
Kuvia 15 ja 16 vertailemalla voi huomata keittiön pohjaratkaisun samaksi, mutta Ikean suunnittelutyökalussa (Kuvio 15) lopputulos on hyvin karkea. Blender ohjelmisto antaa mahdollisuuden viimeistellä 3D-mallia enemmän ja sillä tehty versio (Kuvio 16) on pehmeämpi ja hieman realistisempi,
vaikka matkaa photo-realistiseen on vielä paljon. Blenderissä saatoin myös muokata huoneen muitakin ominaisuuksia, kuten taustoja ja valaistusta, kun taas Ikean editorissa nämä olivat vakiot.
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KUVIO 17. Jukkatalo 119-12M, Omakotitalo

KUVIO 18. Blenderillä toteutettu oma suunnitelma
Talon ulkokuori oli varsin yksinkertainen toteuttaa Blenderillä, kun apuna käytti lisäosan tuomia
helpotuksia. Sen sijaan yksityiskohtien lisääminen vei paljon aikaa, vaikka pois jäivätkin erimerkiksi
katon lumiesteen ja rännit, sillä näitä ei ollut lisäosan kautta saatavilla. Yksinkertaisen ympäristön
luominen rakennuksen kuvia varten vaati pohtimista, sillä en halunnut rakentaa talon ympärille kokonaista maailmaa kaikkine yksityiskohtineen. Tämän vuoksi päädyin lopulta tekemään ohjelmalla
talon ympärille suuren laatikon ja lisäämään kuution sisäpintoihin valokuva tekstuurin. Tällä sain
aikaan illuusion taivaasta ja maasta niin, että kuvan renderöinti sujuu tietokoneelta nopeasti.
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6

POHDINTA

Tavoitteeni tässä opinnäytetyössä oli erityisesti tarkastella sitä, kuinka helppoa on luoda 3D-malli
talon 2D-piirroksista käyttäen internetistä saatavia ilmaisohjelmia, jos on vasta aloittanut 3D-mallinnukseen perehtymisen. Vastaukseni lienee hieman moniosaisempi kuin oli ajatellut.
Yksinkertaisten geometristen muotojen luominen onnistuu aloittelijaltakin, kun on ensin perehtynyt
3D-grafiikka ohjelman käyttöliittymään. Näitä muotoja yhdistelemällä onnistuvat karkeat talomallit
ja huonekalut. Mitä monimutkaisemmiksi halutut objektit muuttuvat, sen enemmän käyttäjältä vaaditaan ohjelman tuntemista ja kolmiulotteista hahmotusta. Mikäli pystyy käyttämään netistä löytyviä
malleja tai valmiita apuohjelmia, tehtävä helpottuu huomattavasti. Olisi hyvin kunnianhimoinen tavoite aloittelijalle tehdä talo sisuksiaan myöten valmiiksi käyttäen vain omia materiaaleja tai itse
luotuja malleja.
Sanoisin, että mallin luomista enemmän aloittelijalta vaaditaan sitkeyttä, kun siirrytään pintamateriaalien muokkaukseen. Kuinka saada tietokoneella tehty puutuoli näyttämään puusta tehdyltä? Jo
pelkästään erilaisia puun kuoseja ja värejä on netin tekstuurikirjastoissa sadoittain, mutta näistä
pitäisi löytää vielä sellainen, joka istuu siihen omaan malliin saumattomasti.
Tutustuin myös netistä löytyviin muokkaimiin ja niiden käytön helppouteen, kun suunnittelee omaa
taloa ja sen kiintokalusteita. Suurin osa ilmaisista editoreista on hyvin rajattuja sisällöltään, parhaat
olivat niitä, jotka olivat suoraan kytköksissä johonkin näitä kalusteita myyvään yritykseen.
Aloittelijan on mahdollista luoda oma 3D-mallinsa talosta käyttäen apunaan 2D-piirrustuksia. Siitä
voi olla apua talon tilojen hahmottamisessa, etenkin kun etsitään sopivaa pohjaratkaisua ja muunnellaan tiloja. Suosittelen kuitenkin aloittelijaa käyttämään apuna kaikkea netin syövereistä löytyviä
lisäohjelmia (esimerkiksi Kirchenplanner 2020, Ikea 2020) ja muistamaan, että lopputuloksen ei
tarvitse näyttää yhtä realistiselta kuin sisutuslehtien valokuvat, mikäli tarkoitus on vain selkeyttää
talon ja sisustuksen suunnitelmaa itselle ja muille, tai verrata sopivatko jotkin värit ja materiaalit
toisiinsa.
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