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Tämän opinnäytetyön tekninen osa syventyi tietoon, mikä vaikuttaa moduulipakettien rakentamiseen ja
mitkä olivat sen edut pelinkehityksen ja resurssienhallinnan näkökulmasta. Sitten esiteltiin peruskäytäntöjä lähestyä modulaarisuutta 3D-peligrafiikkaa tehtäessä. Aiheet vaihtelivat 3D-mallinnuksesta teksturointiin ja hyviin käytäntöihin.
Käytännön osiossa opinnäytetyössä esitettiin esimerkkiprojekti, joka käytti opinnäytetyössä läpikäytyä
tietoa sekä käytäntöjä moduulisarjan luomiseen, jota voisi käyttää osana suurempaa realistista 3D-peliä.
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The aim of this Bachelor’s thesis was to focus on examining and uncovering some of the modular game
environment creation techniques and how they affect game design. The thesis examined and explained
what modularity is and how game developers use it to their advantage. To base this off the thesis discussed
environment artists and designers job descriptions as well as gave some perspective on how they would
use modular design in their responding fields.
The technical section of this thesis dove deeper into the knowledge of what affects modular kit building
and what its benefits are from the perspective of game development and resource control. It showcased
the basic practices to approach modularity when making 3D game graphics. The subjects varied from 3D
modelling to texturing and good practices.
In the practical section the thesis demonstrated an example project that used the knowledge and practices
discussed in the thesis to create a modular kit which could be used as a part of a bigger realistic 3D game.
All the steps taken were listed and discussed, pointing on what went wrong and what went well. The project
used Clip Studio Paint, Blender and Unity.
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Symboliluettelo
3D = Tietokoneiden sisällä luotu kuva, jossa katsoja pystyy näkemään syvyyttä
AAA-peli = (Tripla A) Korkealuokkaisen tuotannon ja budjetin omaava pelijulkaisu
Blender = 3D-ohjelma
Kartta = Tietokonegrafiikassa 2D kuva, jossa on väri-informaatiota. Toimii myös kokoelmana
Laatikkomallintaminen = Laatikko-3D-malleista rakennettu yksinkertainen peliympäristö
Ohjelmointirajapinta = Engl. API, ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä vaihtaakseen tietoja keskenään
ohjelmakohtaisesti.
Optimointi = Parhaan mahdollisen tuloksen haku, optimiarvo tai -määrä
Pelimoottori = Ohjelmistokehitys, jonka avulla pelit rakennetaan toimiviksi kokonaisuuksiksi
Piirtokutsu = Pelin väittämä käsky näytönohjaimelle piirtää pelin grafiikka, joka näkyy pelaajan
ruudulla
Solmu-muokkausohjelma = Editoitava koodigraafi
Trimmattu tekstuuri = Tekstuuri, joka on koottu useammasta tekstuurista
Työprosessi = Etukäteen sovittu työn tavoitteellinen ja vaiheittainen eteneminen
Varjostin = Tietokonegraafinen ohjelma, joka varjostaa 3D-mallien pintaa
Viimeistely = Pelituotannon vaihe, jossa vaiheessa olevat grafiikat viimeistellään viimeisimpään
muotoonsa
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Johdanto

Tässä opinnäytetyössä keskitytään tutkimaan pelinkehityksen 3D-grafiikan modulaarisuutta,
jonka tarkoituksena on olla pelinkehityksen resursseja säätelevä käytänne ja liitetään pääasiallisesti peliympäristön luomiseen. Ympäristögraafikoiden työtehtävään kuuluu pelialueiden suunnittelu, tuotanto ja kaunistaminen yhteistyössä pelinkehitystiimin kanssa. Heillä on suuri vastuu
hartioillaan, sillä mitä tahansa peliä pelattaessa suurin visuaalinen tekijä on peliympäristö. Sen
kuuluu olla pelaajalle ymmärrettävä, mielenkiintoinen, sävähdyttävä ja yhtenäinen. Suurten peliympäristöjen luomisessa kestää pitkään, ellei oteta käyttöön erilaisia työkaluja tai työtapoja nopeuttamaan tuotantoprosessia. Jokainen pelistudio, joka käyttää modulaarisuutta hyödykseen,
tekee modulaarista ympäristögrafiikkaa eri työkaluilla, 3D-ohjelmilla ja pelimoottoreilla, mutta
modulaarisuuden perusta pysyy aina samana.
Modulaarisuus tarkoittaa pienemmistä palasista koottua suurempaa kokonaisuutta, jolla on useampia eri kokoonpanomahdollisuuksia eli lopputuloksia. Modulaarisuutta voi verrata legopalikoihin, ne kasautuvat toistensa ympärille ja voivat yhdessä rakentaa jotakin suurempaa, mihin yksi
lego ei pysty. Pelimaailmaan yhdistettäessä tämä tuo mukanaan pelinkehittäjille paljon muokattavuutta ja tuotannon nopeuttamista edistäviä tekijöitä. (Burgess & Purkeypile 2016)
Pelejä on monia sekä toisistaan erilaisia, joten jokaisessa on aina omat haasteet pelinkehityksessä. Jos modulaarisen työtavan käyttöönotto tehdään oikein ja onnistuu, se voi kuitenkin säästää pelinkehittäjien ajankäyttöä virheiden korjaamiselta ja siltä, että pelimaailman jokainen alue,
rakennus tai vaikka yksittäinen 3D-malli pitää tehdä alusta loppuun uutena.
Moduuleista on tarkoitus pystyä rakentamaan monta eri kokoonpanoa käyttämällä samoja olemassa olevia moduuleja, mikä taas antaa vapaammat kädet pelin kenttäsuunnittelijoiden työhön
ja mahdollistaa pelimaailman variaatiot. Modulaarisia palasia voi kuitenkin käyttää kuka tahansa,
joka osaa liikutella 3D-malleja pelimoottorin sisällä. Jos palaset on suunniteltu tarkkaan ja helposti
ymmärrettäviksi, uuden pelisisällön luominen valmiilla palasilla on suhteellisen helppoa. Siinä vaiheessa tarvitaan vain henkilö, joka on tarpeeksi luova yhdistelemään palasista jotakin mielekästä.
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Pelinkehitys ja modulaarisuus

Tietokonelaitteiden teknologia kehittyy vuosi vuodelta. Se asettaa uusia vaatimuksia kuluttajien
omien laitteistojen ajoittaiseen päivitykseen, tarkoittaen rahamenekkiä, mikäli haluaa laitteensa
olevan nykypäivän standardien mukainen. Teknologian tehostumisessa on hyötynsä, sillä se mahdollistaa 3D-graafisten tietokone- ja konsolipelien sisällön skaalan laajenemisen.
Pelinkehitys vaatii erikoistuneet ohjelmistot, henkilöstön ja työskentelytavat, joita on optimoitava mahdollisuuksien mukaan. Pelinkehittäjien hartioille asetetaan tavoitteita, kuten luoda pelaajaystävällinen ja tarkoituksenmukainen pelikokemus ilman, että pelit kuormittaisivat kuluttajan omia laitteistoja. Tällainen ideologia edellyttää pelikehittäjien tavoitteellista ja ammattitaitoista tietämystä, johon kuuluu mm. ongelmanratkontakyky, tiimityöskentelytaidot, ammattimainen graafinen suunnittelu sekä paljon teknisempi optimointi.
Pelinkehitys saattaa olla todella pitkäkestoista, toki tuotantoajat ja sille varatut resurssit riippuvat
aina pelistudiosta. Oletetaan esimerkkinä tässä tapauksessa, että 3D-pelien tuotanto saattaa kestää puolesta vuodesta useampaan vuoteen, joten kaikki pelinkehitykseen kuluvat resurssit kannattaa olla tarkkaan laskettu sekä hajautettu. Pelejä ei haluta myöskään kehittää yliajalla, sillä se
voi tarkoittaa ylityöllistämistä ja kasvaneita kuluja. Mitä enemmän pelin tuotantoon on sallittu
resursseja sekä aikaa, sitä enemmän kyetään tuottamaan pelillistä sisältöä, mutta sitä raskaammaksi sisällön toistaminen muuttuu ja optimointi astuu kuvaan entistä tärkeämpänä tekijänä.

2.1

Modulaarisuus peleissä

Pelistudiot ovat käyttäneet modulaarisuutta ympäristögrafiikan luomisessa jo ensimmäisistä peleistä lähtien. Vanhoissa peleissä se saattoi olla tietynlainen pakote laitteiden teknisten tehorajoitusten takia, jolloin samojen elementtien toistaminen oli vielä oleellisempaa pelin optimoinnin
kannalta.
Pelit käyttävät moduulisarjoja, jotka ovat ryhmitelmiä modulaarisista 3D-malleista. Esimerkki putkistosarja voi koostua jopa vain neljästä yksinkertaisesta palasesta, joita voidaan käyttää yhdessä.
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Ne kiinnittyvät ruudukon avulla toisiinsa. Graafikko ei ole antanut pelistudiolle vain neljää putkipalasta, vaan menetelmän, jolla voidaan luoda ääretön määrä kokoonpanoja putkistoista. modulaarisuutta hyödynnetään peliobjekteissa pienistä suuriin. Suunnittelijat ja graafikot voivat käyttää modulaarisia menetelmiä toistamalla moduulisarjoja, jolloin peliympäristöt kasautuvat nopeammin ja vievät vähemmän muistikapasiteettia. (Burgess 2013)

2.2

Modulaarisuus käytännössä

Modulaarisuutta hyödynnetään esimerkiksi rakennuksissa, kulkuvälineissä ja maanpinnassa. Jos
katsotaan esimerkiksi nykypäivän kerrostalon ulkopuolta, näemme usein samaa kuviota toistavia
elementtejä. Ikkunat on paikoitettu vierekkäin tietyn matkan päähän toisistaan, omaavat tietyn
muodon ja esiintyvät tietyissä kohdissa kerrostaloa (kuva 1). Olisi outoa nähdä kerrostalo, jossa
jokainen ikkuna on erilainen toisiinsa nähden. Luonnollisempaa on nähdä ikkunamallit toistamassa samaa muotoa, etäisyyttä ja maalipintaa. Se, mikä erottaa ikkunat toisistaan on niiden kulumisen näkyminen eri tavoin, lasin epäpuhtaus ja asunnossa asuvan verhovalinnat. Toisena esimerkkinä modulaarisuudesta voi olla jokin samaa kuviota toistava kasvi (kuva 1). Jokainen kasvi
on monistettu versio toisestaan, mutta niiden koko ja rotaatio vaihtelee.
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Kuva 1. Kuvat kerrostalosta ja viheralueesta.
Ihmisen silmä on jo satojen vuosien saatossa tottunut näkemään toistuvia kuvioita, joten tämän
tiedon hyödyntäminen pelikehityksessä on luonnollista. Se mikä voidaan rakentaa oikeassa elämässä hyödyntäen modulaarista lähestymistapaa, voidaan toteuttaa myös 3D -virtuaalimaailmassa, mutta useimmiten virtuaalimaailmassa moduulit voivat olla epärealistisia ja ainoana rajoittajana on moduulien rakentajan mielikuvitus sekä tekniset rajoitteet.
Yksi itsestään selvä hyöty modulaarisuudessa on uudelleenkäytettävyys. Grafiikan toistaminen
pienentää pelien laajaa skaalaa. On kyettävä päättämään, missä voi käyttää grafiikkaa uudelleen
järkevästi ja milloin sijoittaa aikaresursseja sinne, mihin halutaan jotain ainutlaatuisempaa. (Burgess 2013) Uudelleenkäyttö koskee myös tekstuureja ja materiaaleja. Toisin sanoen se on peligrafiikan kierrätystä. Mitä enemmän 3D-malleja tehdään yksilöllisesti, sitä nopeammin pelin suorituskyky laskee. Modulaarinen käytäntö vähentää 3D-mallien yksilöllistä tuotantomäärää ja sa-
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manaikaisesti parantaa pelin suorituskykyä, vieden vähemmän tilaa pelimoottoreista ja parantaen optimointia. Tietokonepelien optimointi keskittyy varmistamaan laadukkaan pelikokemuksen mahdollisimman monella eritasoisella tietokoneella.
Jos peliympäristöön asetetaan itseään monistavia modulaarisia puita, ne ovat kytköksissä toisiinsa. Kun muokkaat yhtä puuta ja tallennat muutokset, muutos siirtyy samanaikaisesti loppuihin
monistettuihin yksiköihin. Virtuaalimaailma pystytään luomaan todella pienestä määrästä moduuleja, mutta mitä vähemmän niitä käyttää, sitä hankalammaksi toistuvuuden peitteleminen
muuttuu. Pelaajat tulevat huomaamaan saman puun, kiven, maatilatalon tai seinävaatteen yhä
uudestaan. Tästä voi ilmetä graafinen väsymys, jos toistuvuus on liian huomattavaa ja se vie pois
pelimaailman aitoudesta (Burgess 2013).
Modulaarisuuden ajatus on, että laatu on määrää tärkeämpi. Vaikka modulaarisuus ratkaisee
muutamat pelinkehityksen ongelmat, liian äkkipikainen modulaarinen työprosessi voi ajaa graafikon tekemään virheitä ja kumoamaan hyödyt. Jos peliympäristöön tarkoitettu moduulit luodaan
keskustelematta muun kehitystiimin kanssa sen tarpeellisuudesta, teemasta ja teknisistä rajoitteista, moduulit eivät vastaa haluttua lopputulosta muun ympäristögrafiikan kanssa. Siksi tärkeitä
seikkoja ennen modulaarisuuden käyttöönottoa ovat työprosessin varhainen suunnittelu ja lukitseminen, pelinkehittäjien kommunikointi, työtehtävien rajaaminen ja vastuuhenkilöiden määrittäminen.
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Modulaarinen käytänne pelinkehityksessä

Alkuun on hyvä ymmärtää henkilöstön työnimikkeitä ja työtehtäviä sekä tutustua pelinkehityksen
tuotannon näkökulmasta tärkeään työprosessi-ideologiaan. Pelinkehitys tarvitsee useiden eri
rooleissa työskentelevien henkilöiden yhteistyötä, jotta kyetään tuottamaan lopputuote eli peli.
Ensimmäisten videopelien kehityksessä nämä roolit vei vain yksi ohjelmoija. Nykyajan kaupallinen
pelintuotanto vaatii paljon enemmän ja sitä mukaa roolien jako useammalle henkilölle on johdonmukaisempaa. Seuraavaksi kuvataan suunnittelijoiden ja graafikoiden rooli, sillä he ovat vastuussa modulaarisuuden suunnittelemisesta.
Kuka tahansa voi luoda peli-ideoita, antaa niistä kritiikkiä ja suunnitella hauskoja tasoja. On eri
asia astua pelisuunnittelijan saappaisiin, jolloin tärkeämmäksi osaamisalueeksi muuttuu pelin toiminnallisuuksien luominen. Pelisuunnittelijat puntaroivat miten vaikea idea on siirtää pelilliseen
muotoon huomioiden monta pelinkehityksen osa-aluetta samanaikaisesti. Pelisuunnittelija keskittyy ongelmanratkontaan, pelaajan pelikokemukseen ja uudelleen pelattavuuteen. (Carrillo
2019) Pelisuunnittelijoita voi olla useita ja jaettuja osa-alueita voi olla mm. kenttäsuunnittelu,
pelin tarinallistaminen ja vihollisten suunnittelu. Tarinasuunnittelu voi tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että tietyllä alueella on sattunut metsäpalo ja se on jättänyt alueeseen merkittävät jäljet. Tästä
voi herätä jatkokysymyksiä, mm. kuinka kauan sitten se on tapahtunut ja miten metsäpalon jäljet
näkyvät sen hetkisessä pelimaailmassa. Koodin ja grafiikan on toimittava yhdessä ja toteutettava
suunnittelijan visiota.
Suunnittelijat käynnistävät pelin kehitysprosessin ja luovat peliin sisältöä ja pelinkulun. Heidän
työtehtäviinsä kuuluu luoda maailma ja ympäristöt, kartat, tasot, pelihahmot ja esineet, joilla on
kaikilla oma rooli. Myös tunnelma, äänet ja grafiikat tarvitsevat suunnittelijaa. Peleissä on usein
myös tarina, joka vaikuttaa pelin jokaiseen alueeseen ja pelaajan toimintaan. Suunnittelijat voivat
osallistua graafikoiden, ohjelmoijien ja äänien toteutukseen riippuen osaamisesta ja työnjaosta.
Hän voi toimia vision ylläpitäjänä, pelin testaajana, pelimekaniikkojen ohjeistajana ja esimerkiksi
hienosäätäjänä.
Suunnittelijoiden työnkuvaan kuuluu havainnollistaa peli muulle kehittäjätiimille mahdollisimman selkeässä paketissa, johon voi käyttää apuna kirjallista dokumentointia. Graafikoiden työnkuvaan kuuluu muuntaa pelin dokumentoitu visio digitaaliseen muotoon. Työ vaatii luovuutta,
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yhteistyötaitoja ja grafiikkaohjelmien hallintaa. 3D-mallintaja rakentaa 3D-grafiikkaohjelmistoilla
pelissä nähtävät elementit, joita ovat esimerkiksi pelin hahmot, esineet, luonnon ja struktuurin
elementit. Graafikot, kuten suunnittelijatkin, erikoistuvat tietylle osa-alueelle, kuten hahmografiikkaan tai ympäristögrafiikkaan.
Graafikon ja suunnittelijan yhteistyö on jatkuvaa ongelmanratkontaa. Graafikolle on suositeltavaa
hyväksyttää kaikki suunnitelmansa suunnittelijan kautta ennen kuin lähtee työstämään viimeistellympää digitaalista taidetta, sillä suunnittelijalla voi olla suuntaa ohjaavia mielipiteitä ja jatkosuunnitelmia, jotka määrittävät työtehtäviä. Suunnittelija voi ehdottaa haluavansa tietyn teeman
alle kategorioitua 3D-grafiikkaa, joka rajaa graafikon töitä. Useimmat graafikot tietävät, miten 3Dgrafiikasta tehdään samanaikaisesti kaunista sekä pysytään teknisten rajoitusten sisäpuolella,
mutta on tärkeää tietää, miten siitä tehdään helppokäyttöistä, modulaarista ja saumatonta (Mader 2005).
Työprosessilla tarkoitetaan työtehtävien jakamista vaiheisiin sekä niiden sijoittamista optimaaliseen työstämisjärjestykseen. Peliympäristöjä ei kannata lähteä työstämään ilman, että sovitaan
noudatettava työprosessi, jonka läpi asetetaan tavoitteita ja vaatimuksia, että peli valmistuu ajallaan. Yli ajan menevät peliprojektit voivat aiheuttaa suuremmassa skaalassa taloudellisia ongelmia ja pelinkehittäjätiimin ylityöllistymistä.

3.1

Modulaarinen peliympäristö ja prototyyppi

Pelimoottoria pystytään hyödyntämään jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Suunnittelija luo
prototyypin, joka on osa pelin esituotantoa. Sen on tarkoitus yhdistää kaikki oleellinen pelistä
testattavaan versioon. Silloin havainnoidaan, onko peliä kannattavaa viedä jatkotuotantoon (Victorino 2015). Pelinkehitystiimille tärkeitä selvitettäviä seikkoja ovat pelin hauskuus, interaktiivisuus, helppokäyttöisyys, laajuus ja pelimekaniikat. Tätä vaihetta varten peliympäristöt täytyy
luoda nopeasti kokonaisuudessaan.
Modulaarisen ympäristögrafiikan on hyvä noudattaa vaiheittaista rakentamista ja alkuun suositellaan tekemään peliympäristöstä laatikkomalli. Se on perinteinen menetelmä muodostaa pelialue yksinkertaisilla muodoilla, jolloin nähdään, tukeeko kenttäsuunnittelu pelin pelaamista, ennen tason lopullisten grafiikkojen luomista. (Thacker 2016)
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Kenttäsuunnittelijat luovat laatikkomallilla alustavan ja nopean 3D-luonnoksen koko pelin alueesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotantoa. Jos ei ole vahvaa laatikkomallia pohjana
mistä lähteä rakentamaan, käyttää mallina muuhun grafiikkaan tai selvittää mitä ympäristöön
tarvitsee tuottaa, pelinkehityksen myöhemmissä vaiheissa voi ilmetä ongelmia ja pullonkauloja
(Simpson 2018a). Tässä vaiheessa testataan mittasuhteita, eri tapoja luoda mielenkiintoisia ympäristöjä pelaajalle, ajoittaa tehtäviä tai taistelutilanteita ja yrittää tehdä tarinallisesti muistettavia aluekokonaisuuksia. Pelimaailma on hyvä nähdä kokonaisena jo hyvin alkuvaiheessa, ennen
sen kaunistamista. Pelialueiden ei ole tarkoitus näyttää valmiilta vaan tärkeämpää on, että pelin
skaala saadaan selville ja ympäristögraafikot pystyvät hahmottamaan modulaarisia tekijöitä. Se
on ensimmäinen vedos pelimaailmasta ja samalla havainnoidaan mitkä ideat toimivat ja mitkä
eivät. Kenttäsuunnittelijat joutuvat ottamaan huomioon mahdolliset pelimekaniikat, jotka vaikuttavat kentän ulkonäköön tai toiminnallisuuteen pelattaessa. He merkitsevät kenttään tärkeisiin
mekaniikkoihin viittaavat alueet tai toiminnallisuudet mm. laatikkomallintamalla ne erivärisiksi
(Burgess 2013).
Jos laatikkomallinnus suoritetaan pelimoottorissa, peliympäristöä voidaan testata milloin vain kehityksen aikana. Mitä aikaisemmin kenttiä päästään testaamaan, sitä aikaisemmassa vaiheessa
löydetään ongelmakohdat, jotka saattavat häiritä pelaajan etenemistä alueilla. Pelimekaniikkoja
pystytään kehittämään joko lisää tai parantamaan olemassa olevia, mikäli jompikumpi nähdään
tarpeelliseksi. Ympäristöjen kaunistaminen ei ole aina kaikki kaikessa, vaan on keskityttävä myös
pelaajan kokemukseen ja sen parantamiseen. Peliympäristön luominen vie paljon aikaa ja suuret
muutokset syövät kallista tuotantoaikataulua, joten pelikokemuksen varmistaminen oikeanlaiseksi aikaisessa vaiheessa nousee tärkeäksi tekijäksi. Laatikkomallinnusvaihe edesauttaa tätä
suuresti. Laatikkomallinnettujen alueiden perusteella ympäristögraafikot voivat alkaa selvittämään, mitä modulaarista maailmassa esiintyy ja syventää havainnot prioriteettilistojen muodossa.
Jos pelialue on suunniteltu sellaiseksi, että pelaaja kulkee sen läpi nopeasti eikä jää katselemaan
ympärillensä, silloin voidaan käyttää samoja moduuleja enemmän ja säästää uniikkien 3D-mallien
tekemisessä. Toki tässäkin kohtaa oletus on, että niitä voidaan käyttää mahdollisimman monella
eri tavalla. Jos pelaaja tulee viettämään paljon aikaa tietyllä alueella, sinne kannattaa jättää paljon
erilaisia kiinnostuksen kohteita ja rakentaa moduulisarjojen laajuus tämä mielessä. Modulaarisia
palasia ei suositella toistamaan kahdessa eri alueessa samalla tavalla, tai pelaaja voi hämmentyä
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ja jäädä miettimään, onko jo käynyt tämän läpi. Pelialueen läpi kulkeminen tulisi olla intuitiivista
ja heti luettavissa, jolloin on selvää mitä pelaajalle yritetään kertoa (Chung 2016).
Pelialueet antavat ohjeita pelaajalle maailman avulla. Yksi suunnitteluharjoitus on tehdä pelialue
ja ottaa pois näkyvistä kaikki käyttöjärjestelmälliset pelielementit, joihin voi kuulua kartta, hahmon tiedot, suuntaehdotukset ja niin edelleen. Kun pelielementit poistetaan, ymmärtää, miten
niihin on saattanut turvautua ja ympäristöstä tulee tärkeä pelaajan johdatuksessa. Tällöin on löydettävä luovia suunnitteluratkaisuja, kuten kameran perspektiivin ja alueen pohjasuunnittelun
selkeys. Tarinankerronnalliset esineet auttavat pelaajaa ymmärtämään alueen käyttötarkoituksen ja luovat tunnelmaa. Esimerkiksi kassakaappi, rahapussi ja ase voi ilmaista, että pelaaja on
luvatta eksynyt huoneeseen, jossa on ollut rikollistoimintaa. Kuvassa 2 on kaksi eri käytävää, joista
ensimmäinen on T-risteys. Ilman mitään ympäristön tarinankerronnallista esinettä ja perspektiivikameran kautta katsottuna sen havainnoiminen jatkuvaksi risteykseksi muuttuu vaikeammaksi,
aiheuttaen epämukavaa kyseenalaistamista. Toisessa käytävässä on L mutka, jossa on pieni ohjaava 45 asteen kulmaseinä, joka ohjaa katsetta toiseen suuntaan ja kertoo pelaajalle, että hänellä
on yksi suuntavaihtoehto. Ongelma ei ole pelialueen sekavuus vaan se, että sekava ympäristö
estää pelaajaa liikkumasta varmuudella. (Chung 2016)

Kuva 2. Käytävä-pelialueet
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3.2

Ympäristögrafiikan modulaarinen työprosessi

Ympäristögraafikolle annetaan projektin alkaessa tehtäväksi kuvantaa referenssien ja tunnelmakartan avulla muulle pelinkehitystiimille näkemys taidetyylistä, muotokielestä ja väreistä. Nämä
luovat ensimmäisen katsauksen pelin maailmasta.
Referenssi tarkoittaa kuvaa, joka esittää haluttua paikkaa, aikaa, esinettä, tunnelmaa tai muuta
vastaavaa mahdollisimman selkeästi. Referenssikuva suositellaan ottamaan valokuvana oikeasta
maailmasta, sillä toisten graafikoiden kuvien käyttäminen voi johtaa kopioimiseen. Oikean elämän referenssikuvat antavat myös materiaalia, jonka avulla hahmottaa ihmisen ja ympäristön
välistä skaalaa sekä kulttuurien ja ympäristöjen eroavaisuuksia. Esimerkiksi jos pelimaailma päätetään sijoittuvan Japaniin, on silloin uskottavampaa käyttää mallina Japanista otettuja kuvia. Pelaajan perspektiivistä olisi hyvin epärealistista nähdä virtuaalimaailmassa jotakin, mikä ei kuulu
Japanin kulttuuriin, ellei sitä ole perusteltu jotenkin.
Tunnelmakartta tarkoittaa järkevästi organisoitua kuvakollaasia, joka koostuu referenssimateriaaleista, ja ne ovat suositeltavaa rajata aihealueisiin selkeyden vuoksi (kuva 3). Tunnelmakarttoja
voidaan luoda esimerkiksi valotuksesta, väripaletista tai laatuvertailusta, ja jokaisen oman aiheen
kaikki referenssimateriaalit on tarkoitus nähdä samalla sivulla (Simpson, 2018b). Tarkoituksena
on nähdä nopealla vilkaisulla tietyn peliympäristön alueen visuaaleja. Esimerkiksi tietyntyyppinen
museo tarvitsee omat referenssit ja tunnelmakartat, joissa pitää ilmetä vähintään rakennuksen
sisä- ja ulkotila, muotokieli, tekstuurit ja värimaailma. Näitä voi tarkentaa halutessa ja lisätä tarpeen mukaan osioita, kuten mitä tavaroita sieltä saattaa löytyä tai miten paikan historia tulee
ilmi.
Referenssejä voi samanaikaisesti hyödyntää ympäristön modulaaristen muotojen selvittämiseen.
Silloin pyritään löytämään mittasuhteisiin sekä infrastruktuurin monipuolisuuteen liittyviä seikkoja. Tällöin huomioidaan ympäristön suurimmat ja toistuvimmat muodot, joita voidaan käyttää
uudestaan ja täten sopivat moduuleiksi.
Seuraavaksi kannattaa rajata pelimaailman alueet ja tutkia kaikki mahdolliset teemat, joita peli
tulee käsittelemään ympäristössä. Jos pelimaailmaksi valitaan kaupunkialue, niin silloin kohdistetaan taustatutkimus kyseiseen aiheeseen (kuva 4). Teemoja voi olla monia samassa pelissä, ja
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ympäristögraafikon harteille jää tärkeä tehtävä löytää sekä erotella ne järkeviksi kategorioiksi.
Näitä kategorioita voidaan nimittää moduulisarjoiksi.

Kuva 3. Tunnelmakartta metsästä

Kuva 4. Kuva kaupungista, esimerkki moduulisarjojen lajittelusta
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Moduulisarja saattaa sisältää esimerkiksi modulaarisesti rakennettavan tehtaan kaikki moduulit.
Toisistaan eriävät rakennukset voidaan sijoittaa omiin moduulisarjoihinsa, jotta niiden teemat eivät sekoitu keskenään, tai vastaavasti jos teemoja halutaan sekoittaa, moduulit on järjestelty kansioluetteloihin, jotka ovat selkeämpiä käyttää suurien kokonaisuuksien kanssa. Moduulisarjojen
määrän ja koon rajaaminen on pelikohtaista, mutta niiden skaalaa kannattaa miettiä. Pelikohtaisia kysymyksiä voi olla esimerkiksi, rajataanko moduulisarjat per kerrostalo, per kerrostalon kerros, per kerrostalon huone ja niin edelleen. Kaikki riippuu pelin tarpeista.
Kun tiedetään haluttu modulaarisesti mallinnettava kohde, siirrytään yksittäisten modulaaristen
kappaleiden etsimiseen. Referenssikuvat toimivat tässä hyvänä apuna (kuva 5). Valokuvien pohjalta on helppo lähteä jäljittämään skaalaa ja muotokieltä sellaisista moduuleista, jotka toistuvat
ympäristössä useita kertoja. On tärkeää hahmottaa vain oleellisimmat tekijät.

Kuva 5. Koulun tilat, jotka olivat rakennusvaiheessa. Kuvaa käytetään referenssinä
Jokaisesta kuvassa ilmenevästä erivärisestä kappaleesta tehdään oma 3D-mallinnettu moduuli
(kuva 6). Jokaista tarvitaan vain yksi kappale, koska kun ne monistetaan itsensä viereen, niillä
pystytään rakentamaan suuria alueita. Näistä kaikista samaan teemaan kuuluvista 3D-malleista
muodostuu moduulisarja ja yksittäiset 3D-mallit ovat moduuleja.
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Kuva 6. Koulun tilat, josta etsittiin modulaarisia elementtejä
Moduulisarjoja suunnitellessa on ajateltava prioriteettilistausta. Prioriteettilistaus antaa kuvaa
moduulien tärkeysjärjestyksestä. Prioriteettiryhmät ovat avainpalat, variaatiopalat, uniikit palat
ja laastaripalat. Riippuen peliprojektien vaatimuksista näitä voidaan vielä tarkentaa useampaan
alalajiin, mutta tässä opinnäytetyössä mainitaan vain nämä kolme oleellisinta. Prioriteettilistausta
voi tehdä erikseen 3D-malleihin ja tekstuureihin.
Avainpalat ovat niitä, jotka ovat merkittävimmät esillä olevat sekä mahdollisesti eniten toistuvimmat 3D-mallit, kuten katto, seinä ja lattia. Nämä palat ovat yleiskäyttöisiä, mutta monipuolisia ja
muodostavat pohjan muille paloille.
Variaatiopalat reunustavat, tukevat tai lisäävät jotakin avainpalojen päälle tai käyttävät avainpalojen moduuleita pohjanaan. Geometrinen, arkkitehtuurillinen tai materiaalien muutos. Yksinkertainen helppo tapa luoda variaatiota. Tähän luokitellaan esimerkiksi eri kattomoduuli, johon mallinnetaan kattolamppu. Seinämoduulista tehty variaatiopala voi olla oviaukko tai ikkuna.
Uniikit palat ovat nimensä mukaisesti yksittäisinä objekteina toimivia 3D-malleja. Ne eivät toistu
maailmassa modulaarisesti, jos ne asetellaan vierekkäin. Uniikit komponentit ovat kuitenkin pelimekaanisesti tärkeässä asemassa, koska niillä kuvataan vain suurimpia uniikkeja kohteita, jotka
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toimivat esimerkiksi maastomerkkeinä tai ne toistuvat maailmassa useasti. Esimerkiksi metsässä
saattaa esiintyä satoja puita, jotka ovat toisistaan erillään.
Laastaripalat peittävät kahden monistetun modulaarisen 3D-mallin huomattavaa saumaa. Laastaripalanen rikkoo tämän rajan ja käyttäytyy näköesteenä saumakohdissa.
Esimerkkikuva etsii avainpalojen tekstuurien priorisointia sekä materiaaleja (kuva 7). Kattopaneelit, puinen värjätty lattia sekä maalatut seinät lasketaan tärkeimmiksi tekstuureiksi ja 3D-malleja
ajatellen avainpaloiksi, että avaintekstuureiksi, jotka yhdessä täyttävät ympäristöstä eniten pintaalaa.

Kuva 7. Koulun tilat, josta etsitään avainpaloja -tekstuureja
Kuvassa keskitytään löytämään mahdollisimman usein toistuvat ja uudelleenkäytettävät materiaalit, joista voi luoda mm. trimmatun tekstuurin (kuva 8). Kattolaattojen, seinämaalin ja puisen
lattian lisäksi ympäristössä esiintyy paljon puhdasta tai värjättyä metallia, värjättyä puuta, lasia ja
kiiltäväpintaista tiiltä.
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Kuva 8. Koulun tilat, josta etsitään toistuvia materiaaleja
Kuvassa etsitään lisää tekstuureja, mutta joita esiintyy maailmassa numeraalisesti vähemmän ja
ovat pienikokoisia tai vaikeammin havainnoitavia ihmissilmälle (kuva 9). Samanaikaisesti nämä
esineet voivat muodostaa uniikkeja moduuleja, sillä ne eivät toista itseään modulaarisesti.

Kuva 9. Koulun tilat, josta etsitään variaatio- ja uniikkitekstuureita.
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Kaiken tämän aikana on tärkeää vaihtaa ideoita muun pelinkehittäjätiimin kanssa. Kritiikki ja palaute voi avata graafikon silmiä uudelleen. Kun katsoo samaa työtä kauan, voi alkaa kadottamaan
yleiskuvan hahmottamisen siitä mitä työ oikeasti sillä hetkellä tarvitsee (Tiedie 2018). Ulkopuolinen henkilö voi tässä tilanteessa auttaa huomauttamaan mikä tarvitsee korjaamista tai mikä on
menossa hyvään suuntaan.
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4

Modulaarinen 3D-mallintaminen

Moduuleille sovitaan mittayksikkö, esimerkiksi metrimitta, jonka avulla hahmo- ja esinekoot saadaan tuntumaan oikean kokoisilta peliympäristöön verrattaessa. Malleihin asetetaan ruudukon
avulla tietyt mittasuhteet ja keskipiste, jonka avulla niiden siirteleminen tapahtuu huolettomasti.
Modulaarisuus vaatii saumattoman toistumisen ja jos se rikkoutuu, pelaajan immersio voi horjua
ja teknisiä ongelmia saattaa ilmetä. Ympäristögraafikon vastuulla on pitää kiinni sovituista teknisistä rajoitteista.

4.1

Ruudukko ja rajalaatikko

Peliympäristön rakentaminen moduuleista vaatii palasien yhteensopivuutta. Yhteensopivuus varmistetaan teknisillä työkaluilla, jotka sisältyvät 3D-ohjelmiin. Yhtenä työkaluna voidaan käyttää
3D-ohjelman omaa ruudukkomitoitusta, jolla mallien koot pystytään asettamaan samojen mittasuhteiden sisälle sekä liikuttelemaan palasia ruudukon asteikon mukaisesti. Jokainen pelimoottori
ja ohjelma sisältää jonkin ruudukkomenetelmän. Pelimoottorit voivat käyttää metriyksikköä, kuten. Pelaajahahmon kooksi voidaan määritellä esimerkiksi 1.80 metriä, johon on helppo verrata
pelin esineitä oikean elämän esimerkkejä hyödyntäen (Mader 2005).
Kuvassa 10 näkyy kolme laatikkoa. Laatikoiden punaiset leikkausviivat näyttävät, kuinka ne ovat
yhteneviä 3D-ohjelmassa esiintyvän ruudukon kanssa, vaikka ovat kooltaan suurempia. Jokaisella
laatikolla on oma keskipisteensä ja ne on aseteltu erikseen laatikoiden alakulmaan. Keskipiste
toimii mallien ankkurina ja kun mallia halutaan liikutella, se tapahtuu tämän keskipisteen kautta
(Blender Foundation N.d.). Kuvan alareunassa sinivalkoisena hohtava hevosenkenkä merkkaa
kiinnitystyökalua.
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Kuva 10. 3D-mallin keskipisteet ja ruudukko
Huonosti paikoitettu keskipiste voi hidastaa pelin 3D tuotantovaihetta, koska peliobjekteja on
vaikea asetella muun geometrian kanssa yhtenevästi. Keskipisteen paikoittaminen riippuu 3Dmallista, sillä sama paikoitus ei palvele kaikkien mallien käyttötarkoitusta pelimaailmassa. Tavoitteena on asettaa keskipiste suunnittelijan kannalta hyödyllisimmälle paikalle, jotta hän voi asetella malleja nopeasti ja vaivattomasti 3D ympäristöissä. (Mader 2005)
3D-malleja liikuteltaessa on erittäin tärkeää käyttää jokaisesta 3D-ohjelmasta löytyvää kiinnitys
työkalua. Se on toisin sanoen työkalu, jonka avulla mallit liikkuvat ehdottoman ruudukon metriikoilla (kuva 11). Ruudukon asetuksista pystytään vaihtamaan liikuteltavuuden numeraalista sallivuutta. Ruudukon X ja Y kohtaamispisteessä sijaitsee origo ja se on samalla ruudukon nollakohta
(Blender Foundation N.d.). 3D-malliesimerkkinä toimii ovi, jonka keskellä on 3D-mallin keskipiste
merkattu oranssilla pisteellä. Ovea on siirretty ruudukon avulla täydelliseen (-1,1) asteikon kohtaan vaivattomasti ruudukon avulla. Jos ovea olisi siirretty silmämääräisesti, sijaintimerkintä ei
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olisi yhtä tarkka. Saman siirtymän voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla sijaintitiedot X, Y ja
Z paikalle 3D-ohjelman asetuksiin. Tämä käytäntö ei ole suositeltavaa, sillä pelimaailmat ovat
täynnä eri 3D-malleja, joiden sijoittaminen tapahtuu nopeammin hiirellä liikuteltuna. Toisena
haittana on huomioitava, että maailman hahmottaminen pelkästään numeraalisesti on hankalaa.

Kuva 11. Paikoitusasetukset Blender-ohjelmassa
Näistä palasista muodostuu yhdessä ovi (kuva 12). Palaset on suunniteltu sopimaan yhteen modulaarisesti. Jokainen malli noudattaa samaa periaatetta, jossa keskipiste on asetettu täsmälleen
keskelle. Kun 3D-mallit liikutetaan ruudukon avulla lomittain toistensa kanssa, niiden keskipisteet
kohtaavat täsmällisesti sekä palaset loksahtavat automaattisesti tarkoitetuille paikoilleen. Tässä
asettelussa on omat hyvät ja huonot puolensa.
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Kuva 12. Ovimoduulien keskipisteen paikoitus
Hyvät puolet ovat siinä, että kun kaikki kolme ovat lomittain ja niitä halutaan liikutella samaan
paikkaan samanaikaisesti, se onnistuu (kuva 13). Huono puoli ilmenee animoidessa. Oletetaan,
että ovi halutaan pelissä avattavaksi versioksi, jotta pelaaja pystyy avaamaan sen ja kulkemaan
läpi. Tässä tulee ensimmäiset ongelmanratkontakysymykset pelinkehittäjille. Useimmissa 3D-peleissä käytetään fysiikoita apuna animaatioissa, jotka hyödyntävät keskipisteen tarkkaa paikoitusta. Tätä tavoitetta edistäisi keskipisteen siirtäminen sarananpuoleiseen alakulmaan, jolloin
ovea kääntäessä keskipiste toimii ankkurina. Toisena tapana on mahdollista jättää keskipiste nykyiselle paikalle ja tehdä erillinen animaatio oveen, joka ei huomioi keskipistettä.
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Kuva 13. Ovimoduulien rotaatio keskipisteen avulla
Modulaarisuus olettaa mittasuhteiden tarkkaa noudattamista ja niihin turvautumista. Kun mittasuhteiden sovitut säännöt ja keskipiste pysyvät samana, ohjelmoijat voivat luoda niistä automaattisesti rakentuvia kokonaisuuksia, esimerkiksi kerrostaloja algoritmeilla proseduraalisesti. Tätä
edellyttää, että kaikkien 3D-malleja työstävien välikäsien täytyy ilmoittaa muutoksistaan ja jotkin
mallin asetukset on pidettävä koskemattomina.
Rajalaatikko tarkoittaa tiettyä aluetta ruudukosta, jonka sovitun koon sisäpuolella on tarkoitus
pitää kaikki 3D-mallin osat (kuva 14). Modulaariset palaset sopivat yhteen saumattomasti vain
tätä menetelmää noudattamalla. Ruudukon yli menevät mallinnukset näkyvät herkästi päällekkäisyyksinä, eivätkä palvele modulaarisuutta. (Burgess & Purkeypile 2016) Tästä poikkeavia tilanteita voi olla luonnossa ilmenevät muodostumat, kuten kalliot, luolat ja mättäät. Niiden pinta oletetaan olevan epätasainen mihin pelaaja ei saata kiinnittää niin paljon huomiota, jos mallien pinta
menee lomittain. Tällaisten moduulien saumat pystytään piilottamaan herkemmin esimerkiksi tekemällä 3D-mallin pinnasta kumpuilevan.
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Kuva 14. Rajalaatikko vasemmalla oikein ja oikealla väärin

4.2

Moduulien rakentaminen

Yksittäisten moduulien koot voivat vaihdella. Moduuli voi olla yksi pieni osa taloa tai se voi olla
koko talo. Suurempia moduuleja luodaan mm. siksi, että ne toimivat maailman täyttönä alueilla,
joihin pelaaja ei pääse, jolloin yksityiskohtien määrä ja tarkkuus ei tarvitse olla suuri. Vastaavasti
pelaajaa lähemmäs tuodut käden etäisyydellä olevat moduulit tarvitsevat yksityiskohtaisempaa
suunnittelua ja toteutusta, sillä pelaaja voi huomata pienimmätkin virheet tai kyseenalaistaa huonosti suunnitellun peliympäristön funktionaalisuuden.
Modulaarisuus on tapa tuottaa pelisisältöä, jossa yksittäiset moduulit ovat suunniteltu yhdistymään toisiinsa kiinni ennalta arvattavalla tavalla, joita yhdistelemällä voidaan luoda monimutkaisempia kokonaisuuksia. Moduulit rakennetaan usein kuutio- tai suorakulmiomuodoissa (kuva
15). 3D-ohjelmissa voi valita mitä mittausyksikköä käyttää, esimerkiksi metrejä. Jos moduulin
rajalaatikko on 2x2x2m, niiden yhdistäminen toimii asettamalla 3D-ohjelman ruudukkoon liikuteltavuus asteikon sallivuus 1 tai 2 m päähän (kuva 15). (Holt 2020)
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Kuva 15. 2x2x2 metrin kokoisia laatikoita havainnollistamassa rajalaatikon kokoa 3D muodossa

Kuva 16. 2x2x2 metrin kokoinen rajalaatikko ja sen avulla koottuja lattiamoduuleja, jotka ovat
aseteltu peräkkäin

4.3

Moduulisarjat ja variaatio

Useampaan osaan halkaistut ja pienemmät moduulit vievät enemmän tilaa ja aikaa, kun taas vähemmän halkaistut ja suuremmat moduulit säästävät näitä resursseja, mutta ne eivät tuota yhtä
paljon yhdisteltäviä variaatioita eli lopputuloksia. Esimerkiksi 100 palan palapelissä yhden pienen
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palasen etsiminen monen joukosta vie aikaa. Jos palapeli koostuu vain 20 palasesta, yhden palasen löytäminen on huomattavasti nopeampaa. Samaa logiikkaa voidaan verrata pelimoottorien
piirtokutsuihin. Piirtokutsu hakee graafisen ohjelmointirajapinnan kautta tiedon piirtää grafiikkaa
vs joukkopiirtokutsu tarkoittaa useamman piirtopyynnön tiedon haun ja piirtämisen samanaikaistamista. Joukkopiirtokutsu minimoi muutokset jokaisen yksittäisen grafiikan piirtämiseen ja keventää tietokoneen keskussuorittimen kulutusta. (Unity 2017) Eli kysymys kuuluu, kannattaako
100 palasta jakaa viiteen 20 palasen ryhmään, vai luoda 100 palasesta 20 suurempaa. Monessa
tapauksessa näitä kumpaakin yhdistellään.
Modulaarisista paloista suositellaan tekemään mahdollisimman isoja kokonaisuuksia, jotka kattavat mahdollisimman paljon pinta-alaa. Tarkoittaen, että moduulien avainpaloja ei kannata pilkkoa
liian moneen osaan, jolloin palasien hallinnoimisesta tulee vaikeaa. Mitä vähemmän yksittäisiä
pieniä palasia moduulisarja sisältää, sitä helpommaksi peliympäristön 3D-mallien asetteluvaihe
muuttuu. Tavoite on tehdä yhteen moduulisarjaan esimerkiksi 5–15 palaa (kuva 17). Sitä suurempi määrä voi viedä tarpeetonta tilaa. Riippuen moduulisarjasta, yleensä laastaripaloja ei lasketa mukaan, jos niitä voidaan käyttää uudelleen muissa ympäristöissä.

Kuva 17. Moduulisarja vasemmalla erikseen, osat numeroituna ja oikealla koottuna versiona
Moduulien toistuvuutta voi peittää luomalla uniikkeja 3D-malleja, jotka toimivat ns. näköesteenä
tai vievät huomiota pois modulaarisista kappaleista (kuvat 18 & 19). 3D-mallit ovat ympäristökohtaisia ja jättävät modulaarisuuden huomiotta. Nämä kappaleet luodaan avain- ja variaatiopala-
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sien päälle. Uniikit palaset käyttävät useimmissa tapauksissa orgaanisia muotoja apuna luodakseen realismin tuntua peliympäristöön. Uniikkeja malleja voi luoda myös tarinankerronnalliselta
näkökannalta, jolloin jokaiselle uniikille mallille on tarpeellista keksiä taustatarina. Kuka tämän on
tähän jättänyt ja miksi? Mikä sen toiminnallisuus on?

Kuva 18. Moduulisarja ja sen avain-, variaatio- ja uniikkien palasten havainnollistus
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Kuva 19. Lattiamoduulien prioriteettilistan havainnollistus
Kun kaksi monistettua modulaarista 3D-mallia asetetaan vierekkäin, niiden sauma saattaa olla
liian huomattava tai toistuvuus on turhan jatkuvaa. Laastaripalanen rikkoo tämän rajan käyttäytyen näköesteenä saumakohdissa ja luoden variaatiota (kuva 20). Sen tarkoitus on auttaa pelimaailmaa tuntumaan orgaaniselta, eikä modulaariselta monistetulta ympäristöltä. Esimerkkikuvassa mallinnettu laastaripala esittää hiekkakumpua. Hiekkaa siroteltiin kolmeen eri kohtaan,
jotta modulaaristen osien erottaminen vaikeutuisi ja aiheuttaisi tarinankerronnallisia kysymyksiä
katsojalle kuten mm. mitä on täytynyt tapahtua, että hiekka on keräytynyt juuri tänne.
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Kuva 20. Laastaripala aseteltuna lattiamoduulien päälle

4.4

Moduulien käsittelyn hyvät käytänteet

Pelimoottoriin siirtämisen yhteydessä on hyvä käydä läpi muutama käytännön ohje ja ottaa lisäaskeleita työprosessiin, koska tässä vaiheessa moni tekee yksinkertaisia, mutta suuressa skaalassa
vaikuttavia virheitä. Täytyy tiedostaa, että joka ikinen muutos, joka on tehty 3D-ohjelman sisällä
moduuleihin, tulee siirtymään tiedoston mukana pelimoottoriin. Esimerkiksi huomaamatta liikahtanut keskipiste ei ole enää korjattavissa pelimoottorissa, 3D-mallit ikään kuin lukkiutuvat.
Ennen pelimoottoriin viemistä tulee varmistaa kaikkien moduulien omat asetukset ja niiden yhdenmukaisuus (kuva 21). Yllä olevassa kuvassa 3D-malli on aseteltu keskipisteestään ruudukon
nollakohtaan, siinä ei ole kierrettä X, Y tai Z akseleilla ja se on skaalaltaan 1. ”Kokoelma” -listassa
on vain tarpeellinen yksittäinen 3D-malli eikä tiedosto sisällä muita moduuleja. Mitä puhtaampi
tiedosto, sitä helpommaksi kenttäsuunnittelijoiden työ muuttuu ja vaikka ongelmia ilmenisikin,
ongelmakohdat on helpompi löytää, kun perusta on mahdollisimman puhdas.
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Kuva 21. Paikoitus- ja kokoasetusten tarkistaminen
Nimeämiskäytäntöjen laatiminen ja sopiminen pelinkehittäjätiimin kanssa edesauttaa usean eri
ympäristöobjektin hallinnoimista (Rodgers 2020). Moduulisarjassa voi ilmetä suuria määriä moduuleja ja ne joutuvat kulkemaan monta eri työvaihetta sekä ohjelmaa läpi. 3D-malleja tallennetaan kansioihin ja jokaista työvaihetta nopeuttaa tiedostojen helppo haku. Nimeämiskäytäntö
tarkoittaa sitä, että jokainen yksittäinen moduuli saa oman nimen ja numeron. Jos samasta moduulista on useampi variaatio, sitä voidaan merkata esimerkiksi Pole_01, Pole_02 ja niin edelleen
(kuva 22). Nimet ilmestyvät tiedostoihin aakkosjärjestyksessä automaattisesti. Nimeämiskäytännöt vaihtelevat pelin tarpeiden mukaan.
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Kuva 22. Moduulien nimeämiskäytäntö ja sen tarkistaminen
Mallissa näkyy virheellinen luku 3D-mallin kääntökulmassa (kuva 23). Jopa pienet desimaaliluvut
voivat vaikuttaa suuresti moduulien toimivuuteen. Tämä aiheuttaa sen, että kun moduuli toistetaan maailmassa se ei sovi yhteen saumattomasti muiden palasien kanssa ja rikkoo pelin immersion. Modulaarisuuden hyvä puoli ilmenee siinä, että vaikka tämä virhe huomattaisiin vasta myöhemmässä vaiheessa tuotantoa, sen korjaaminen pitäisi olla mahdollista.
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Kuva 23. Tiiliseinämoduuli, jonka rotaatiossa on virheellinen desimaaliluku
Kun on aika viedä 3D-mallitiedostot pelimoottoriin, on kannattavaa tarkistaa pelinkehitystiimin
kesken, missä muodossa tiedostot tallennetaan. Jokainen eri 3D-ohjelma sisältää oletuksena yksilöidyn tallennusmuotonsa, mutta se on vaihdettavissa. Jos pelinkehitystiimi suosii jotain tiettyä
muotoa tai ohjelmien saatavuus määrittää sen, on luonnollista pitää muoto samana.
Prefab eli etukäteen koottu objekti tarkoittaa objektia, jonka joku on luonut ja tallentanut erikseen pelimoottoriin, jotta muut voivat käyttää sitä. Se voi olla peliympäristöön kuuluva moduuli,
johon on liitetty useita muita moduuleja, koodia ja dynaamisia animaatioita. Kaikkea ei ole pakko
käyttää ja ne voidaan lisätä halutessa erikseen. Melkein mikä vaan voidaan muuttaa etukäteen
kootuksi objektiksi. Tallennettua tiedostoa voidaan muokata asetuksista, mutta peliympäristössä
aseteltuna eri osia ei voi irrottaa. (Rockstar Games N.d.) Etukäteen kootut objektit nopeuttaa peliympäristöjen kokoamisvaihetta, koska jokaista erillistä palasta ei tarvitse tuolloin asettaa paikoilleen manuaalisesti vaan niitä voidaan siirrellä pakettina. Peliobjektit vedetään prefab kansioon, joka luo siitä automaattisesti uuden prefab yksikön. Kun peliobjektin väri muuttuu siniseksi,
se on prefab muodossa (kuva 24).
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Kuva 24. Unity-pelimoottori ja kuinka prefab toimii
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5

Teksturointi

Tekstuurit antavat muuten harmaille yksivärisille 3D-malleille pintavärin, syventävät muotokielen
hahmotusta ja yleisesti lisäävät asioille tarkoituksenmukaisen kuvioinnin. Siinä missä normaalisti
3D-mallit tehdään ensin ja tekstuurit jälkeenpäin, joissain tilanteissa on suositeltavaa vaihtaa järjestys toisinpäin, eli tekstuurit ensin ja sitten 3D-mallinnus. Näin tekstuurien testaaminen 3D-mallin pinnalla on nopeampaa. Tekstuureista aloittaminen on kannattava käytänne, jos tekstuurit
ovat itseään toistavia, eli vierekkäin aseteltuna se jatkuu saumattomasti (kuva 25). Jos 3D-malli ei
käytä itseään toistavia tekstuureita voi olla parempi työjärjestys tehdä 3D-malli ensin ja teksturoida jälkeenpäin.

Kuva 25. Saumaton toistuva tekstuuri
Esimerkki tiiliseinästä, jossa sauma näkyy selkeästi kahden tiiliseinämoduulin välillä (kuvat
26&27). Tämä huomattava virhe tulee korjata tai peittää jollakin toisella esineellä. Suositeltavaa
on korjata virhe, jotta 3D-malleja voidaan käyttää variaatiomahdollisuuksiin paremmin.
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Kuva 26. Toistuvan tekstuurin saumattomuudessa ilmenevä virhe

Kuva 27. Toistuvan tekstuurin sauman korjaus
Silloin kun tekstuurit ovat 3D-mallien päällä onnistuneesti, pelaaja ei erota missä kahden saman
moduulin välinen sauma kulkee, kuten tässä tiiliseinässä. Joskus saumakohdat jätetään malleihin
näkyviksi tarkoituksena peittää saumakohta laastaripaloilla tai toissijaisilla paloilla, joka auto-
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maattisesti piilottaa ongelmakohdan. Jos katsotaan pelinkehityksen kannalta asiaa, on järkevämpää teksturoida pienet toistuvat muodot 3D-mallien pinnalle, jos ne ovat toissijaisia ja pelikokemukseen vaikuttamattomia. Tämä on valinta, joka säästää pelin suoritustehoja.

5.1

Trimmattu tekstuuri

Peligraafikoiden hyödyllisimpiä tekniikoita ympäristögrafiikassa on käyttää trimmattuja tekstuureita. Käytäntö toimii sekä pienemmille esineille että suuremmille rakennelmille. Trimmattu tekstuuri yhdistää monta tarkkaan paikoitettua tekstuuria ja kuvata samaan kuvaan. Koska useampi
esine tai struktuuri voi käyttää samaa tekstuuria, se säästää piirtokutsuja. Jos luodaan suuria moduulisarjoja, joiden on tarkoitus tukea yhtä teemaa, käyttämällä muutamaa samankaltaista trimmattua tekstuuria voidaan lisätä maailmaan yhtenäisyyden tuntua. Tähän vaikuttaa muotokieli,
väripaletti ja tyyli. Tekstuurien tyylin vaihto toimii erinomaisesti materiaalien vaihdossa, mikäli
useampi trimmattu tekstuuri toistaa samoja teknisiä rajoitteita. (Simpson 2019)

5.2

Tarratekstuuri

Tarra ovat yksittäisiä 2D kuvia, jotka eivät tarvitse mallinnusta, jotta ne saadaan 3D-mallin pinnalle näkyviksi. Tarraksi voi laskea yksittäisen ovessa näkyvän punaisen huomiomerkin palosammuttimesta (kuva 28). Logot, ruuvit, tarrat, graffitit ja halkeamat kuuluvat samaan kategoriaan.
Tarratekstuurit suunnitellaan vasta vihoviimeisenä ja ne ovat niin pieniä yksityiskohtia, että ne
eivät kuulu lisättäväksi trimmattuun tekstuuriin. Tarratekstuurit eivät toista itseään modulaarisesti, vaan niitä halutaan sijoittaa pelimaailmaan hajautetusti. Käyttötarkoitus voi olla lisätä ympäristöön todella korkeakontrastisia, väririkkaita tai valoa hohtavia yksityiskohtia, jotka ohjaavat
pelaajan katsetta alueesta toiseen.
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Kuva 28. Tarratekstuurin havainnollistus
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6

Kasvihuone-moduulisarjan luominen

Opinnäytetyön käytännön osuuden tarkoituksena oli tutustua moduulisarjan luomiseen peliprojektiluontoisesti. Työvaiheet selitetään auki siinä järjestyksessä kuin ne normaalisti esiintyisivät
moduulisarjan vaiheittaisessa työprosessissa. Tämä kasvihuone rakennettiin moduulisarjaksi erillisistä moduuleista, jotka sopivat yhteen vierekkäin tai lomittain aseteltuna. Jokaisella palasella
on tarkkaan suunniteltu käyttötarkoitus ja paikka. Tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman vähästä kappalemäärästä yhtenäinen ja helposti muokattava moduulisarja.

6.1

Projektin määrittely

Tavoitteena oli löytää harvemmin mallinnetun aiheen modulaarinen rakennustapa. Peliympäristöissä vain mielikuvitus on rajana mitä sieltä voi löytyä, mutta tämän moduulisarjan tarkoituksena
oli sopia pelimekaanisesti järkevimmällä tavalla pelattavaan maailmaan, jota ei tässä määritellä
muuten kuin olettamalla pelihahmojen olevan ihmisiä tietyillä metriikoilla ja ympäristön graafisena tyylinä toimivan realismi.
Jos projektissa olisi mukana kokonainen pelituotantotiimi, suunnittelijan ja ympäristögraafikon
yhteistyö aloitettaisiin jo heti kättelyssä. Tätä esimerkkityötä teki yksi graafikko, joten päätösvalta
toteutuksesta pysyi hallitusti samalla henkilöllä.
Tavoitteena oli löytää rakennustyyppi, josta koostuisi oma moduulisarjansa ja sarja voisi toimia
osana jotakin suurempaa peliympäristöä joko sellaisena, mihin pelaaja pääsee sisälle tai pelikentässä esiintyvänä, mutta vain maailman täytteenä. Tämä vaihtoehto on hyvä olla olemassa, koska
silloin moduulisarjalle voi löytyä enemmän hyötykäyttöä.
Kasvihuone on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen kokonaisuus. Silti, jokainen modulaarisesti lähestyttävä 3D-malli tuo erilaisen listan kysymyksiä ja ongelmia, joihin täytyy löytää ratkaisut.
Muutama mahdollisesti hankaloittava seikka tulee siitä, että kasvihuoneen seinät ja katto ovat
pääosin lasia tai paksumpaa muovia, joita reunustaa metalliset tukipilarit. Kasvihuonetta suunnitellessa tulee ottaa huomioon tekstuurien läpinäkyvyys ja se, että pelaaja näkee sisä- että ulkopuolen, joten jokainen suunniteltava 3D-malli moduulisarjassa on merkittävässä roolissa.
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6.2

Suunnittelu

Seuraavaksi valittiin referenssejä, joista koostettiin tunnelmakartta. Siinä havainnoitiin mitä tekstuureja kasvihuone tarvitsee, kasvihuoneen yleiskuvaa ja rakennelmaa. Kasvihuone koostuu
muovi- tai lasiseinistä ja tuet ovat tummaksi värjättyä metallia. Referenssejä etsiessä haettiin
mahdollisimman realistisia kokoonpanoja, jotka kuvasivat hyvin rakennelmien toiminnallisuutta
ja mahdollista lopputulosta.
Kasvihuoneesta haluttiin tehdä mahdollisimman helposti laajennettava ja modulaarisesti nopeasti käsiteltävä. Mikäli moduulisarjaa koskaan käytettäisiin oikeassa peliprojektissa, moduulisarjan muokattavuus peliympäristön muuttuessa oli tärkeimpiä huomioitavia seikkoja. Tätä tukee se
fakta, että kasvihuoneissa ei käytetä paljoa eri materiaaleja, joten ne pystyttiin rajaamaan muutamaan oleelliseen, joka tarkoittaa ajansäästöä.
Alkuun päätettiin ihmisen ja kasvihuoneen seinien korrelaatio toisiinsa nähden (kuva 29). Suurin
mahdollinen moduulin rajalaatikko määriteltiin olevan enimmäismäärältään 6 x 6 yksikköä. Jos
jotkut moduulit menisivät tästä ylitse, ne olisivat tarkkaan valittuja ja toteuttaisivat vain tietyn
käytännön tehtävän moduulisarjassa, kuten esimerkiksi kattopalaset. Metreistä ei välitetty, sillä
tämä moduulisarja on pelkkä havainnollistava esimerkki.

Kuva 29. Kasvihuoneen rajalaatikkosuunnitelma
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Suunnitteluvaiheessa mahdollisimman monipuolinen iteraatio modulaarisen komponenttisarjan
luomiseen on kannattavaa ja suositeltavaa (kuva 30). Monet iteraatiot voivat osoittautua viallisiksi konseptitaiteen aikana tai vasta myöhemmässä vaiheessa 3D ohjelmaan vietynä. Mitä enemmän kokeilee, sitä varmemmin löytää ne pohjimmaiset ideat, jotka toimivat yhdessä.

Kuva 30. Kasvihuoneen konseptivaihe
Konseptikuvassa suunniteltiin kasvihuonetta ylhäältäpäin sekä sivulta tarkemmin (kuva 31). Tarkoituksena oli havainnoida, miten yksittäiset palaset toimisivat yhdessä, sekä miten monimutkaisia tai yksinkertaisia ne voivat olla. Tarkoituksena oli löytää mahdollisimman vähän kappaleita,
joilla pystyy rakentamaan suuremman kokonaisuuden. Tässä vaiheessa pyrittiin keskittymään
suurimpiin muotoihin ja jättämään pienemmät iteroitavaksi vasta 3D-ohjelman sisällä, sillä ne on
vaikeampia hahmottaa konseptitaide -vaiheessa.
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Kuva 31. Kasvihuoneen konseptivaihe
Rakennelmien konseptointia helpottaa, kun käytetään ortografista projektiota apuna (kuva 32).
Mitoitus oli paremmin havaittavissa, sillä ortografinen projektio näyttää kolmiulotteisen kappaleen vääristämättä mittasuhteita. Mitat ovat myös siirrettävissä 3D ohjelmaan parempaa testausta varten, sillä niissä on ortografinen projektiokamera. Peliprojektin tuotantotiimille on tärkeää havainnoida selkeästi moduulien erottuvuus, käyttötarkoitus ja määrä.
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Kuva 32. Kasvihuoneen konseptivaihe

6.3

Laatikkomallintaminen

Ensimmäinen huolellisesti tehty 3D-mallinnus osoittautui kelvolliseksi. Alkuun lähdettiin tutustumaan yksinkertaisimpiin muotoihin ja kokoamaan kasvihuonetta vähimmällä mahdollisella tarvittavalla 3D-malli määrällä perustuen aikaisemmin tehtyihin konsepteihin. Havainnointia varten on
kannattaa merkitä tärkeimmät modulaariset komponentit eri väreillä. Samaa väriä toistavat objektit on helppo osoittaa olevan modulaarisia (kuva 33).
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Kuva 33. Laatikkomallinnettu kasvihuone
Kuvassa demonstroidaan moduulien määrää ja ehdotetaan osion lopussa värienkäytön hallintaa
(kuva 34). Vasemmalla puolella on kasvihuone, jonka tukipilari tai reunustava moduuli on oman
värinsä sävytteinen, mutta helpoiten itsestään erottuvat isot muodot ovat harmahtavia. Oikealla
puolella on kasvihuone, jonka jokainen toisistaan erillään oleva 3D-malli on oman värinsä sävytteinen. Kumpikin on pätevä vaihtoehto suunnitteluvaiheessa, mutta oikeanpuoleinen on tarpeettoman sekava ja saattaa väsyttää katsojan silmää. Yksinkertaisuus voi tapauskohtaisesti jopa auttaa hahmottamaan tärkeimmät toiminnalliset tekijät, joten tätä opinnäytetyöesimerkkiä varten
valittiin vasemmanpuoleinen lähestymistapa.
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Kuva 34. Kasvihuoneen laatikkomallinnus ja materiaalivaihtoehto
Yksi hyvä vaihtoehto on värjätä samaa materiaalia olevat 3D-mallit saman sävyiseksi (kuva 35).
Tämä helpottaa ulkopuolista henkilöä luomaan paremman kuvan vielä keskeneräisestä moduulisarjasta ja sen tarpeista. Tämä käytänne on hyödyllinen, kun 3D-malleja implementoidaan pelimoottoriin ja samaa moduulisarjaa esiintyy useampaan otteeseen, tekstuurien ja materiaalien
hahmottaminen muuttuu vaivattomammaksi.

Kuva 35. Kasvihuoneen laatikkomallinnusvaihe
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Modulaarista sarjaa testattiin mahdollisimman monella yhdistelmällä, jotta yhteensopivuus varmistuisi ja modulaarisuuden asettamia rajoja saatiin selville (kuva 36). Sarjaa tehdessä tuli varmistaa, että mitkään modulaariset kappaleet eivät lävistäisi toisiaan väärästä kohdasta. Modulaaristen palojen onni on siinä, että moduulien kohtaaminen esimerkiksi kulmapaloissa pystyttiin
piilottaa toistensa sisään ja jos niissä oli vielä huomattavia päällekkäisyyksiä, niin niiden päälle
tehtiin laastaripalaset (kuva 37). Kasvihuoneen laastaripalasiksi voidaan lukea kaikki siniset kulmapylväät, sillä niiden alle jäi piiloon paljon reunoja, jotka muuten pilkottaisivat epärealistisina
katsojalle.

Kuva 36. Kasvihuoneen variaation testausta
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Kuva 37. Kasvihuoneen laastaripalat
Sellaiset sivut, jotka eivät näy katsojalle poistettiin (kuva 38). Tässä yhteydessä ne olivat moduulien alapuolella olevat sivut. Käytäntö säästää tiedoston kokoa ja vähentää piirtokutsuja. Näitä
sivuja ei tarvinnut enää huomioida UV-karttojen luomisessa tiedostaen, ettei niitä tulla toistamaan muualla. Joskus on hyvä jättää palasien kaikki sivut paikoilleen, jos palasille löydetään lisää
käyttötarkoituksia. Riippuen moduulisarjan uudelleenkäytettävyydestä voi olla järkevämpää mallintaa ja teksturoida kaikki sivut.

Kuva 38. Kasvihuoneen alapuoli ja poistetut sivut
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Laatikkomallintamisvaiheessa tarkistettiin yksittäisien kappaleiden skaala asettelemalla ne vierekkäin samalle tasolle (kuvat 39 & 40). Perspektiivikamerasta vaihdettiin ortografiseen, jotta mittasuhteet esitettiin ruudulla samanarvoisina. Jokainen moduuli noudatti maksimi rajalaatikko skaalaa 6 x 6.

Kuva 39. Kasvihuoneen kaikki erilliset moduulit aseteltu samaan tiedostoon

Kuva 40. Kasvihuoneen moduulien ja ihmisen skaala
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6.4

Mallintaminen ja teksturointi

Jokaiselle 3D-mallille luotiin materiaali (kuva 41). Alkuun 3D-mallit tarvitsivat UV-kartat, jotta niihin kyettiin laittamaan tekstuuri. Kun tekstuurit olivat paikallaan, oli tärkeää varmistaa tekstuurien saumaton jatkuvuus 3D-mallista toiseen. Mikäli ongelmia ilmeni, UV karttojen asettelua pystyttiin vaihtamaan lennosta. Koska tekstuurit ovat suunniteltu toistumaan saumattomasti, UVkarttojen yhtäkkinen skaalaaminen ei aiheuttanut hankaluuksia. Tämän kaiken testaus oli luonnollista suorittaa Blender-ohjelman sisällä, jolloin kaikki objektit pidettiin samassa tiedostossa.
On suositeltavaa tallentaa kaikki 3D-mallit erillisinä tiedostoina vasta varmistuksien jälkeen.

Kuva 41. Kasvihuoneen teksturoidut moduulit
Kun 3D-mallit olivat vielä Blender-ohjelmassa, siellä varmistettiin tekstuurien ja moduulisarjan
yhteen toimivuus (kuva 42). Palaset loksahtivat edelleen paikoilleen ja olivat valmiita tallennettavaksi omiin yksilöityihin tiedostoihin.
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Kuva 42. Kasvihuoneen osat testattu yhdessä
Loppusuoralla huomattiin yhden kattomoduulin virheasento, joka näkyi numeraalisena sekä visuaalisena ongelmana (kuva 43). 3D-mallissa olevan keskipisteen suunta oli vääristynyt, vaikka 3Dmalli oli itsessään oikein päin. Silti se on virhe, jota ei haluta viimeisteltyyn versioon. Ongelma
korjattiin niin, että suurempi moduuli monistettiin virheellisen tilalle ja muokattiin vanhan version
tyylinen kulmapala. Seuraavaksi varmistettiin, että keskipiste oli ”0” kaikilla X, Y ja Z akseleilla.
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Kuva 43. Kasvihuoneen kattopalasten virheasento rotaatiossa ja sen korjaus
Kasvihuoneen seinämateriaaliksi valittiin kennolevy, joka on paksumpaa muovia, mutta läpinäkyvää. Sitä varten opeteltiin tekemään solmu muokkausohjelmalla läpinäkyvyyttä ajava varjostin,
joka toimi Blender-ohjelman sisällä ja oli kytköksissä materiaaleihin (kuva 44).
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Kuva 44. Kasvihuoneen seinämateriaalien solmu editor
Kuvassa esitellään tekstuureja, jotka tuotettiin moduulisarjaa varten (kuva 45). Useampi versio
samasta tekstuurista ei ole pakollinen asia, mutta tähän haluttiin mukaan vaihtoehtoisia versioita.
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Kuva 45. Kasvihuoneen tekstuurit aseteltuna vierekkäin
Kaikki 3D-mallit ja tekstuurit siirrettiin pelimoottoriprojektiin omiin kansioihin (kuva 46). Kansioissa ylläpidettiin asioiden hierarkiamainen tallennustyyli, jotta tiedostot löytyisivät nopeasti. Jos
kaikki tiedostot olisivat olleet samassa kansiossa se olisi varmasti aiheuttanut hankaluuksia tiedostojen hallinnassa. Seuraavaksi jokainen samaan rajalaatikkoon mahtuva 3D-malli listattiin kansioluettelomaisesti oman peliobjektinsa alle hierarkiaan. Peliobjektit vedettiin prefab kansioon,
joka loi siitä automaattisesti uuden prefab yksikön (kuva 47).
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Kuva 46. Unity-pelimoottorin kansiojärjestelmä ja nimeäminen

Kuva 47. Unity-pelimoottorin peliobjektien järjestys, nimeäminen ja prefab luominen
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6.5

Lopputulos

Kasvihuoneen muokattavuus eri kokoonpanoihin onnistui täydellisesti ja palaset toimivat pelimoottorissa halutulla ja ennustetulla tavalla (kuva 48). Jokaisen 3D-mallin pintaa pystyttiin muuttamaan materiaalien luomisella ja vaihtamisella nopeasti. Kaikki moduulit pysyivät hallitusti keskipisteidensä ja ruudukon asteikkojen määrittelemänä, joten mallien liikuttelu oli vaivatonta. Palaset loksahtivat paikoilleen ja niistä tehtiin prefab kokonaisuuksia, mikä itsessään nopeutti asettelua. Prefabien kokoonpanoja pystyi muuttamaan minkälaisiksi halusi. Laastaripalat ja kattopalat
aseteltiin yksitellen. Kaikki tekstuurit pystyttiin vaihtamaan, koska ne käyttivät materiaaleja lattiasta kattoon (kuva 49).

Kuva 48. Kasvihuone viimeisteltynä pelimoottorissa
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Kuva 49. Kasvihuoneen lattiamoduulien materiaalivaihdoksia
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7

Yhteenveto ja pohdinta

Tavoite opinnäytetyöllä oli keskittyä tutkimaan modulaarisuutta 3D pelien ympäristöissä, käydä
läpi asioita, jotka ovat liitännäisiä aiheeseen tekniseltä ja pelinkehityksen kannalta sekä miten
ympäristögraafikot ja suunnittelijat omaksuvat työtehtävänsä. Optimointia ja teknisiä rajoitteita
haluttiin selvittää ja avata.
Alkuun käytiin läpi, mitä pelinkehitys ja modulaarisuus on sekä miten ne toimivat yhdessä. Modulaarisuutta avattiin pelien ja oikean elämän esimerkkien avulla. Modulaarisuudesta esiteltiin
asioita, jotka vaikuttavat pelinkehitykseen positiivisesti tai negatiivisesti. Pelien työprosessia, prototyyppien luomista ja ympäristögraafikon roolia esiteltiin pohjustuksena, jotta lukijalle jäisi laajempi käsitys mitä modulaarisuus vaatii pelinkehitykseltä.
Opinnäytetyössä selvitettiin tarkemmin 3D ohjelmien toimintaa ja teknisiä huomioitavia tekijöitä.
Ohjelmissa on omat asetuksensa, joita ympäristögraafikko voi hyödyntää moduulien rakentamisvaiheessa ja varmistaa niiden toimivuuden. Mitä paremmin moduulit pohjustetaan, sitä helpommaksi niiden kanssa työskentely muuttuu. Teksturoinnissa käytiin läpi muutama esimerkki, mutta
se jätettiin pintaraapaisuksi.
Lopuksi lähdettiin mallintamaan projektiluontoisesti ja oppimien tietojen perusteella 3D kasvihuonetta modulaarisesti. Kasvihuoneesta tehtiin suunnitelmia konseptitaiteen avulla ja laatikkomallinnettiin testiversio. Sitä lähdettiin muokkaaman pidemmälle ja teksturoitiin. Sen jälkeen
malli vietiin pelimoottoriin, jossa kasvihuoneelle luotiin materiaalit ja prefab kansiot, edesauttaen
modulaaristen palasten hallinnoimista.
Jos kasvihuonetta haluttaisiin viedä pidemmälle, siihen voisi rakentaa lisää osia avainpalojen perusteella. Moduuleja voidaan muuttaa milloin tahansa materiaalien avulla, mallintaa ja asetella
uudelleen, joten kasvihuoneen kokoonpanoja voi olla lukemattomia. Modulaarisuuden kannalta
kasvihuone projekti onnistui. Kasvihuoneen 3D rakentaminen ei vienyt ajallisesti kauaa, sen suunnitteleminen oli vaativampaa. Pidemmällä aikataululla kasvihuoneeseen olisi voitu lisätä normaali- ja muita karttoja, jotka loisi moduulisarjasta vielä realistisemman, mutta tässä opinnäytetyössä keskityttiin enemmän modulaarisuuden perustaan.
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Projektin toteutus ja kirjallinen osuus auttoivat hahmottamaan suuremmassa kuvassa modulaarisuuden hyödyntämistä pelinkehityksessä ja ympäristögrafiikassa. Seuraavassa projektissa, jossa
tehdään 3D peliympäristöjä tulen hyödyntämään oppimaani materiaalia modulaarisuudesta.
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