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 1 .      Minusta

Olen Tiina Leskinen, 18-vuotias espoolaisnuori ja kuvataiteen 
ystävä. Olen harrastanut taidetta pienestä pitäen ja viimeiset 
neljä vuotta olen opiskellut Espoon kuvataidekoulussa 3D- 
mallinnusta. 

  Työpajassa olen oppinut miten herättää luomukseni henkiin ja 
työpaja on avannut minulle kokonaan uusia maailmoja. Fantasia 
eläimet kuten lohikäärmeet ovat kiehtoneet minua pienestä 
pitäen ja ne ovatkin yleisin aihe teoksissani, niinkuin nytkin 
päättötyössäni. Vapaa ajallani piirrän paljon ja julkaisen teokseni 
Instagramissa, jossa minulla on nykyään jo yli tuhatpäinen 
seuraajakunta.  

Kuvataidekoulu on vaikuttanut elämääni hyvin paljon, sillä 
kesätyöpaikan lisäksi tykästyin 3D -mallintamiseen niin paljon, 
että päätin hakea opiskelemaan sitä Metropolian 
ammattikorkeakouluun. Toivon, että pääsen opiskelemaan ja 
odotan innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan! 



 2. Muita töitäni

Lisää taidettani voitte löytää hakemalla  Tiina Leskinen osoitteesta www.artstation.com , sekä  Instagram 
tililtäni @tinskyarts

Red one Auroras

http://www.artstation.com
http://www.artstation.com


 3 .	 Inspiraatio

Kun aloitin lopputyöni suunnittelun syksyllä 2019 minulla 
oli jo jonkinlainen idea siitä mitä halusin tehdä. Olin jo 
alusta alkaen sitä mieltä, että haluaisin lopullisen työni 
muistuttavan ruumiinrakenteeltaan erästä aikaisemmin 
piirtämääni otusta. 

 Syyni käyttää valmista piirustusta inspiraationa oli se, että 
pääsin nopeasti työn touhuun tietokoneelle, sillä 3D 
-mallintaminen vie paljon aikaa, enkä halunnut käyttää 
ensimmäisiä oppitunteja pelkään piirtelyyn.  

Tarkoituksenani ei ollut kuitenkaan  luoda suoraa kopiota 
piirustuksen elikosta, vaan käyttää sitä inspiraationa. Olin 
melko varma että halusin tehdä lopputyöni eläimestä eri 
värisen, vaikka en alussa ollut vielä ihan varma miltä työ 
tulisi lopulta näyttämään. Se ei kuitenkaan ollut ongelma, 
koska otuksen värittäminen on 3D mallinnuksen viimeisien 
vaiheiden joukossa, eli minulla oli paljon aikaa miettiä 
värityksen lopullista suuntaa. 

Työn aloittaminen



 4. Muotoilu

Aloin rakentaa 3D mallia ohjelmassa nimeltä Blender. 
Käyttämällä erilaisia työkaluja rakensin hahmon muodon 
aloittamalla yksinkertaisesta kuutiosta ja sitten vaiheittain 
lisäämällä geometriaa luodakseni tarkemman vartalon muodon, 
kuten jalat ja sarvet. Lisäsin enemmän rakennetta kasvoihin ja 
jalkoihin, jotta minulla olisi parempi käsitys hahmon anatomiasta 
seuraavissa vaiheissa.  Tämän ensimmäisen malli oli siis karkea 
vedos, jonka  pohjalta lopullinen työ rakennettaisiin.  
Muotoilua nopeuttivat eri säätötasot, joiden avulla minun tarvitsi 
tehdä käsin vain hahmon toinen puoli ja tietokone kopioisi ja 
peilasi tekemäni muutokset automaattisesti toiselle puolelle.  
Työskentely tässä vaiheessa oli siis nopeaa ja mielekästä. 

Ensimmäinen versio



 5.  Veistäminen

Seuraavaksi vuorossa oli lempi vaiheeni eli veistäminen. 
Äsken luodun karkean pohjan päälle lisäsin kasvojen piirteet, 
hampaat, lihasten muodot, suomut, sekä jalat hyödyntäen 
erilaisia yksityiskohtien  muotoiluun tarkoitettuja työkaluja.  
Käytin eniten savea imitoivaa clay strips -työkalua, jonka 
avulla pystyin imitoimaan tietokoneella saven veistelyä ja 
kerros kerrokselta tarkentamaan hahmon muotoja. 
Prosessin alussa työ oli hyvin karkean näköinen, mutta olin 
tyytyväinen siihen miltä veistetty versio lopulta näytti.  
Ajatuksena oli että tämä yksityiskohtainen digitaalinen 
veistos voitaisiin heijastaa yksinkertaisemman liikuteltavan 
työn päälle, mutta tämä ei lopulta teknisistä ongelmista 
johtuen onnistunut kunnolla. Se ei kuitenkaan haitannut 
lopulta paljoa, sillä pystyin lisäämään yksityiskohtia 
jälkeenpäin piirtämällä työn päälle. 

Yksityiskohtien lisäys



 6 . Uudelleen päällystys

Yksityiskohtaisen version pinnalle rakennettiin uusi 
yksinkertainen pohja geometria, joka vastasi paremmin 
uutta versiota kuin karkea alkuperäinen malli.  
Lisäsin myös enemmän tarkkuutta ja  liikkumavaraa 
otuksen nivelten kohdalle, jotta hahmon liikuttelu olisi 
sulavaa ja helpompaa myöhemmin.  
Tässä vaiheessa meni hieman pidempään kuin olisin 
alunperin odottanut, sillä tein muutaman virheen 
kootessani uutta mallia. Myöhempien vaiheiden osalta 
oli kriittisen tärkeää että kaikki hahmon ns. paneelit 
olivat neliön muotoisia, mutta sekaan oli eksynyt 
muutama kolmio ja viisikulmio niin tarvistin 
kekseliäisyyttä ja kärsivällisyyttä ratkaistessani näitä 
ongelmia.  
Kaiken tämän olisi voinut mahdollisesti välttää jos en 
olisi tehnyt tätä vaihetta aluksi niin vauhdilla, mutta 
lopulta kaikki ongelmat saatiin ratkaistua ja pystyin 
siirtymään eteenpäin 

Lopullinen geometria



 7. Luut 

Seuraavaksi hahmolle luotiin luut, jotka mahdollistavat 
raajojen liikuttelun ja hahmon animoimisen. Luiden 
paikoilleen asettelu ja säätäminen vei hetken, mutta hahmo 
liikkui oikein lopulta mukavasti.  

Luut kiinnittyivät hahmoon automaattisesti, mutta minun piti 
korjailla tietokoneen luomia liitoskohtia muutaman tunnin 
ajan.Kuvassa käden luun vaikutusalue näkyy keltaisen 
vihertävänä oheisessa kuvassa ja minun oli tarkistettava 
jokaisen luun vaikutusalue, jotta esimerkiksi otuksen kättä 
liikuteltaessa sen sarvet eivät heiluisi mukana. Tietokone oli 
luonut automaattiset yhteydet vähän kummallisesti, joten 
sotkun selvittämien vei hetken. Tilanne oli sama kuin yrittäisi 
ohjata marionettia jonka langat ovat solmussa keskenään. Työ 
oli tuskastuttavaa, mutta olin erityisen ylpeä siitä että sain 
kaiken toimimaan lopuksi haluamallani tavalla.  

Kun tämä oli tehty, jäljelle jäi testata erilaisia poseerauksia 
hahmolla ja alkaa miettiä miltä lopullinen kuva voisi näyttää. 
Otus oli kuitenkin vielä maalattava, jotta sen väri olisi jokin 
muu kuin oletusväri  harmaa.  

Liike ja poseeraus



8. maalaaminen 

Tutkin eri väri vaihtoehtoja hetken mutta päädyin 
lopulta tummanpunaiseen, sillä mietin että se sopisi 
hyvin tälle lohikäärmemäiselle elikolle.  
Tein sarvista tummanruskeat ja vatsasta hieman 
vaaleamman tuodakseni hieman kontrastia eläimen 
taljaan. Vaihtelua vuoksi maalasin ihon pintaan pieniä 
laikkuja ja raitoja. Ajattelin, että tämä eläin olisi sisältä 
ikään kuin sulaa laavaa ja loin sille siksi keltaiset 
hehkuvat silmät.  

Värit näyttävät kuvissa tummilta, mutta se johtuu 
valaistuksen puutteesta ja siitä, että halusin hehkuvien 
osien erottuvan muusta tummanpuhuvasta olemuksesta, 
niin kuin tähdet synkällä yö taivaalla. Lisäisin näitä 
hehkuvia yksityskohtia vielä lisää myöhemmin 
piirtämällä kuvaan, sillä  hehkuvaa vaikutelmaa ei ollut 
mahdollista saada pelkän pinta värin avulla.  

Väriä pintaan 



9. Kuvaaminen 

Lopullisen työn ympäristöä varten loin muutaman tason 
ja loin niihin pinnan muotoja veistotyökaluilla, kuten 
aikaisemmin eläimeen itseensä.  Monistin tekemäni 
kuhmuraisen tason ja suurensin sitä  isommaksi kunnes 
äsken luomani pienet kohoumat alkoivat muistuttaa 
vuoria. 

Lisäsin sinisiä valoja ja hahmon eteen ja taakse 
luodakseni viileämmän öisen tunnelman ja laitoin 
hahmon alle ja eteen punertavia valoja korostaakseni 
eläimen lämmintä hehkua. Laitoin myös elikon kitaan 
yhden oranssin valon korostaakseni suun alueen ja 
kasvojen yksityiskohtia.  

 Sini-punainen värimaailma näytti mielestäni hyvältä ja 
useiden säätöjen ja kokeilujen jälkeen löysin hyvän 
kuvakulman ja valaistuksen lopulliselle kuvalle. 

Sommittelu ja valaisu



10. 	 Jälkikäsittely

Siirsin saamani kuvan piirustus ohjelma  Procreateen, 
jossa viimeistelin eläimen ja ympäristön yksityiskohdat 
ja säädin hieman sävyjä ja värejä.  
Pystyin nyt muokkaamaan teräviä kulmikkaita  varjoja  
luonnollisemman näköiseksi ja tuomaan hahmoon 
enemmän eloa lisäämällä punaisen ja oranssin eri sävyjä 
ympäri hahmon pintaa. 
 Käytin paljon aikaa kasvojen alueen siistimiseen, jotta 
katsojan huomio kiinnittyisi siihen ensimmäisenä. 
Lisäsin myös hehkuvia valojuovia ympäri otuksen 
vartaloa lisätäkseni vaikuttavuutta ja tulista tunnelmaa.  
Laitoin myös taakse hieman usvaa, jotta ympäristö olisi 
kiinnostavamman näköinen ja sumensin taustaa 
luodakseni vaikutelman syvyydestä ja etäisyydestä.  

Urakka oli nyt lopulta valmis ja olin hyvin tyytyväinen 
siihen miltä lopputyöni näytti.  Mitään syvällisempää 
symbolista merkitystä työlläni ei ole, koska se ei oikein 
ole tyyliäni, vaan se on hahmojen suunnittelun ja 
rakentamisen taidonnäyte siitä mihin tällä hetkellä 
pystyn.  
Tahdoin siis esitellä tämän työn avulla oppimiani 3D 
muotoilun taitoja, sekä luoda jotain itsessään 
vaikuttavaa ja mielenkiintoista.  
Siispä  toivon, että tekin pidätte siitä! 

Viimeiset silaukset 



11.    Valmis työ!

Urakka oli nyt lopulta valmis ja olin hyvin tyytyväinen siihen miltä lopputyöni näytti.  Mitään syvällisempää symbolista merkitystä työlläni ei ole, 
koska se ei oikein ole tyyliäni, vaan se on hahmojen suunnittelun ja rakentamisen taidonnäyte siitä mihin tällä hetkellä pystyn. Tahdoin siis esitellä 
tämän työn avulla kuvataidekoulussa oppimiani 3D muotoilun taitoja, sekä luoda jotain itsessään vaikuttavaa ja mielenkiintoista.  



12. Lopuksi 

Muutamista vastoinkäymisistä huolimatta sain vietyä työn 
kunnialla loppuun. Espoon kuvataidekoululla opiskeleminen 
on ollut mielenkiintoinen, sekä tapahtumarikas matka jonka 
varrella olen oppinut paljon ja kenties jopa löytänyt 
tulevaisuuden ammattini. 

Haluan kiittää opettajaani Juuso Kallioista siitä, että hän piti 
minut ajan tasalla ja  aikataulussa alati muuttuvista tilanteista 
huolimatta ja auttoi minua ongelmatilanteissa. Olen myös 
erityisen kiitollinen Juusolle siitä, kun hän sai pelastettua 
koko työni silloin kerran kun työpajan tietokone oli jostakin 
syystä poistanut kaikki tiedostonsa ja luulin työni 
tuhoutuneen täysin. Onneksi kaikki järjestyi! 

Tahdon myös kiittää koko kuvataidekoulun väkeä ja  3D 
ryhmän oppilaita positiivisen ja kannustavan ryhmä hengen 
luomisesta. Ansiostanne tunneille oli aina ilo tulla, teitä tulee 
ikävä! 

Tahdon vielä lopuksi kiittää isääni, sillä hän on aina tukenut 
minua täysillä kaikissa taiteellisissa harrastuksissani ja hän 
uskoo minuun silloinkin kun en aina itse usko. 

Hauska vahinko, kun maalipinta yhdistyi väärään kappaleeseen ja eläin 
raukka näyttää pahan allergisen reaktion saaneelta!
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