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ABSTRACT 
 

The main purpose of my thesis was to produce an educational video for 
the commissioner. - A video that he could use for customer purposes. The 
commissioner runs a major heavy-duty vehicle washing line in Hämeen-
linna where customers can use the washing machinery by themselves in 
the night time when the personnel is not at the site.  The aim of the video 
was to look professional despite the budget being relatively low. The 
ready-made video should be displayed on the commisioner’s web page 
and on site at the car wash. The most important aspect was that by follow-
ing the video also new customers with no earlier experience about the car 
wash system could independently use the machinery. In this thesis focus 
is only on one scene where a truck arrives close to the front doors of the 
washing system. I assess how to make from a relatively poor starting point 
a good and professional looking video by using the right methods and dig-
ital compositing. I ponder the different options I had for the shooting pro-
cess and why I ended up using certain options for this video. I also consider 
how to technically complete the different solutions. By examples I tell the 
reader about the execution in closer detail. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä toimeksiantajalle opastevideo asiak-
kaiden käyttöön. Yritys on raskaankaluston Hämeenlinnalainen pesula, 
jonka asiakkaat käyttävät pesulaa itsenäisesti, jos henkilökuntaa ei ole pai-
kalla ilta- ja yöaikaan. Videon tulisi näyttää laadukkaalta ja budjettikaan ei 
saisi olla valtavan suuri. Tässä työssä perehdyn yhteen kohtaukseen, jossa 
kuorma-auto saapuu pesuhallin ovelle ja menee sisään. Pohdin erilaisia ta-
poja, joita voi käyttää saadakseen digitaalisen kompositoinnin avulla 
melko huonoistakin lähtökohdista hyvännäköisen videon oikeilla menetel-
millä. 
 
 

2 KOMPOSITIO-ESIMERKKI 

Esimerkkitapauksessa on käytetty Adoben After Effects -ohjelmistoa. Esi-
merkissä perehdytään enimmäkseen eri työvaiheisiin, joita sen tekeminen 
vaatii, ja myös siihen kuinka video käsitellään After Effectsissä. Otos ja sen 
käsittely muistuttaa paljon opinnäytetyössäni käytettyä tekniikkaa ja työ-
tapaa.   
 
Otoksessa näyttelijä, joka on pukeutunut antiikin Rooman sotilaaksi, aste-
lee rappusia alaspäin. Video on kuvattu kaupungissa, jossa näkyy taustalla 
autoja, kerrostaloja ja muuta. kaupunkimaisemaa. Näyttelijän taustalla on 
avustajan pitämä vihreä kangas. Avustaja liikuttaa kangasta näyttelijän 
mukana niin, että näyttelijä on koko ajan kankaan ja kameran välissä. Ka-
mera on jalustalla ja seuraa liikkuvaa näyttelijää koko otoksen ajan (kuva 
1).  
 

 
 

Kuva 1. Videokuvan alkutilanne (PostBusters 2015). 
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Kun video on kuvattu, se siirretään käsiteltäväksi After Effectsiin.  After Ef-
fectsissä luodaan uusi kompositio, jonka aikajanalle videoklippi tuodaan. 
Seuraavaksi luodaan Null -objekti. Null -objekti on nimensä mukaan tyhjä. 
Siinä ei ole vielä mitään, kun se luodaan After Effectsissä, mutta se saa ai-
kajanalla kuitenkin oman tason. Null -tasolle tehdään Motion Trackingillä 
polku joka seuraa kameran liikettä (kuva 2). Motion Tracking auttaa tun-
nistamaan liikkuvan kohteen reitin myöhempää ohjelmistossa tehtävää 
prosessointia varten (Techopedia 2017). 
 

 
 

Kuva 2. Motion Track kiinnitetään pisteeseen taustan kivessä. Toisessa 
kuvassa on Motion Trackin tekemä liikkeen reitti Null -objektissa  
(PostBusters 2015). 

 
Seuraavaksi luodaan aikajanalle uusi taso, joka on täysin musta. Portaat on 
tarkoitus jättää lopulliseen videoon. Otoksen ensimmäisen framen koh-
dalla tarkasti portaiden reunoja pitkin tehdään Pen -työkalulla maski juuri 
tehtyyn mustaan tasoon. Vihreää taustaa vasten olevan näyttelijän koh-
dalla maskin reunan ei tarvitse kulkea kovin läheltä näyttelijää. Riittää, että 
se rajaa vain kaiken vihreän kankaan ulkopuolelta pois. Koska näyttelijän 
viitan takaosa ja keihäs on jäänyt vihreän kankaan ulkopuolelle, täytyy se 
kohta rajata tarkemmin. Tältä olisi vältytty käyttämällä hieman suurempaa 
taustakangasta (kuva 3). 
 

 
 

Kuva 3. Ensimmäinen maski (PostBusters 2015). 
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Kun maski on saatu ensimmäisen framen kohdalla valmiiksi, linkitetään se 
Null -objektin kanssa. Null -objekti on saanut reitin kameran liikkeestä Mo-
tion Trackin avulla. Nyt tämä liike linkitetään Null -objektilla maskiin, joka 
on juuri tehty. Kun kamera liikkuu otoksessa, pysyy portaiden maski oike-
assa kohdassa kameran liikkeestä huolimatta. Seuraavaan frameen siirryt-
täessä on kuitenkin sotilaan viitan maski jäänyt jälkeen ja koska se ei mah-
tunut vihreän kankaan kohdalle, täytyy maskia siirtää hieman käsin (kuva 
4).  Näin jatketaan jokaisen tulevan framen kohdalla, jos on tarve. Muuten 
roomalaisen sotilaan maskista ei tarvitse tässä vaiheessa huolehtia muu-
ten kuin että se pysyy maskin sisäpuolella koko ajan.   
 

 
 

Kuva 4. Maskin korjaaminen (PostBusters 2015). 

 
Seuraavaksi tehdään avainnus, jolla maskataan vielä vihreä tausta. Avain-
nuksella tarkoitetaan yksivärisen taustan poistamista kuvasta. Tähän käy-
tettään After Effectsiin sisäänrakennettua Keylight -työkalua. Keylightista 
yksinkertaisesti valitaan vihreä väri ja maski on lähes valmis. Vielä Screen 
Matte -näkymässä vaalennetaan vaaleita alueita kuvassa ja tummenne-
taan tummia (kuva 5). 
 

 
 

Kuva 5. Screen Matte -näkymä (PostBusters 2015). 

 
Nyt kun tausta on saatu maskattua pois koko otoksen matkalta, on aika 
lisätä otokseen uusi tausta. Maa portaiden takana on tehty 3D -mallista. Se 
on yksinkertaisesti taso, jonka pintamateriaalina on käytetty kiveä. Taso on 



4 
 

 
 

tuotu After Effectsiin niin, että siinä on alfa-kanava jo valmiina. Alfa -kana-
valla luodaan kuviin läpinäkyvyyttä. Kuvassa 6 on 3D-mallinnettu maa lai-
tettu aikajanalla etualalla olevan tason alapuolelle, jolloin se jää näkyviin 
portaiden ja sotilaan taakse.  
 

 
 

Kuva 6. 3D -ohjelmalla luotu maa on kuvan taustalla (PostBusters 2015). 

 
Seuraavaksi otokseen lisätään muut kuvat taustalle. Heinikkoa, taivas ja 
rauniot (kuva 7). Jokainen taustan kuva on oma tasonsa ja niiden järjestys 
kuvassa määräytyy tasojen järjestyksestä aikajanalla. Kuvassa etualalla ole-
vat objektit ovat aikajanalla päällimmäisenä.   
 

 
 

Kuva 7. Kuvaan on lisätty taivas, heinikkoa ja kallio (Post Busters 2015). 

 
Kun tausta on saatu valmiiksi, lisätään kuvaan vielä auringon heijastus Op-
tical Flare -efektillä (kuva 8). Optical Flaren värisävy muutetaan halutun-
laiseksi ja sama tehdään vielä koko kuvalle. Koko kuvan värisävyt laitetaan 
kohdilleen Levels- ja Tint -värienkorjausefekteillä. Kuvassa 9 huomataan 
After Effects -käsittelyn tuottama muutos kuvaan. 
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Kuva 8. Optical Flare (PostBusters 2015). 

 

 
 

Kuva 9.  Ennen- ja jälkeen-kuvat (PostBusters 2015). 

 

3 KOMPOSITOINTI  

Kompositoinnissa kuvaan lisätään valituille alueille materiaalia jostain toi-
sesta kuvasta. Nykyään se tapahtuu lähes poikkeuksetta digitaalisesti, 
jossa halutun alueen valinta tapahtuu esim. värin perusteella. (Wikipedia 
2016.) Valintaan voidaan käyttää useita eri tapoja, joista kerron tarkemmin 
myöhemmin (luvut 3.5 - 3.7). Hyvään kompositointiin ja sen ammattimai-
seen tekemiseen tarvittavat taidot voidaan jakaa kolmeen eri osaamisalu-
eeseen. Taiteellisuus, tarvittavien työkalujen osaaminen ja tekniikat. Tai-
teellista näkemystä tarvitaan hahmottamaan, miltä yhdistettävien kuvien 
tulisi näyttää kompositiossa, jotta kompositio olisi realistisen ja uskottavan 
näköinen. Työkalujen osalta tarvitaan yksinkertaisesti käytettävien ohjel-
mistojen käytön hallinta. Kompositoinnin tekniikan hallitseminen tulee ko-
kemuksen kautta ja silloin kompositoija osaa valita oikean tavan kuvien yh-
distämiseen ja löytää keinot parhaaseen lopputulokseen. Kompositoija 
osaa ratkaista mahdolliset ongelmatilanteet osaamisen ja kokemuksen 
kautta.  (Wright 2006, 1.) 
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3.1 Kompositoinnin historiaa  

 
Videon kompositoinnin historia ulottuu 1800 luvun lopulle asti. Ensimmäi-
nen, joka käytti videon kompositointia, oli Georges Méliès. Vuonna 1889 
elokuvassa Four Heads Are Better Than One, (Un Homme De Tête), hän 
teki lasiin mustalla maalilla maskin, joka esti osaa filmistä valottumasta 
(kuva 10). Sitten Méliès kelasi filmin takaisin alkuun ja teki uuden maskin, 
jolla pystyi valottamaan vain ne kohdat, jotka jäivät ensimmäisellä kerralla 
valottumatta. Lopputuloksena oli kompositio, jossa oli samassa kuvassa 
osia kahdesta tai useammasta otoksesta. Tämä perusidea pätee edelleen-
kin nykyaikaisessa digitaalisessa kompositoinnissa, jossa tehdään kuvaan 
maski ja korvataan se toisella kuvalla.  Méliès teki kompositoinnin jo kame-
rassa, nyt se tapahtuu lähes aina digitaalisesti jälkituotantovaiheessa. 
(Filmmakeriq n.d.) 
 

 
 

Kuva 10. Four Heads Are Better Than One (Filmmakeriq n.d.). 

3.2 Työvaiheet kompositoinnissa 

Videon kompositiota luodessa on tietty työjärjestys, riippumatta siitä min-
kälaisesta kompositiosta on kyse. Joitain vaiheita voi toistaa tai jättää pois, 
mutta perustyönkulku on aina sama. Tässä perehdytään asiaan After Ef-
fectsin vaatimasta työjärjestyksestä, mutta samat perusasiat pätevät myös 
muihin kompositointiohjelmistoihin. 

3.2.1 Kuvamateriaalin tuominen 

Kuvamateriaali tuodaan ensin After Effects -ohjelmaan. Ohjelma tukee 
monia eri tiedostomuotoja. Ne voivat olla videokuvia, still -kuvia tai ääni-
tiedostoja. Ne voidaan tuoda sellaisenaan tai ne voivat olla jo jotenkin val-
miiksi muokattuja. Käsiteltävää kuvamateriaalia voi tuoda ja lisätä missä 
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projektin vaiheessa tahansa. Työn sujuvuuden kannalta on järkevää muo-
kata tuotava materiaali etukäteen projektiin sopivaksi. Esimerkiksi jos 
kompositioon tuodaan still -kuva, kannattaa se muuttaa kuvankäsittelyoh-
jelmassa esim. Photoshopissa, oikeaan kuvasuhteeseen. Kuvasuhteen voi 
muuttaa myös After Effectsissä, mutta on tehokkaampaa tehdä se yhden 
kerran kuvankäsittelyohjelmassa kuin jättää työ videon kompositio-ohjel-
man tehtäväksi joka joutuu muuttamaan kuvasuhteen videon jokaisen fra-
men kohdalla erikseen. NTSC (National Television System Committee) vi-
deoformaatissa kuvan kuvasuhde täytyisi muuttaa 30 kertaa sekunnissa ja 
se kuormittaa tarpeettomasti konetta.  (Adobe 2017c.) 
 

3.2.2 Luodaan kompositio 

Kun After Effectsiin on tuotu materiaalia, luodaan uusi kompositio. Kom-
positioon tuodaan halutut elementit kukin omalle tasolleen aikajanalla. Af-
ter Effectsin tasojen kanssa työskentely on hyvin paljon samanlaista kuin 
Photoshopin tasojen kanssa työskentely. Tasot sijoitetaan aikajanalle pääl-
lekkäin ja ne yhdistetään alpha-kanavan avulla (kuva 11). Kutakin tasoa voi-
daan käsitellä erikseen ja tasot yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdis-
tämiseen käytetään maskeja, avainnusta tai jonkinlaisia sekoitustiloja. Se-
koitustilojen avulla muutetaan tapaa, jolla päällekkäisten tasojen värit yh-
distetään toisiinsa.  (Adobe 2017d.) 
 

 
 

Kuva 11. Kuvat on yhdistetty maskin avulla. (Adobe 2017d). 

 
Tässä vaiheessa muokataan kukin taso halutunlaiseksi. Jokaisen tason si-
jainti, koko ja läpinäkyvyys määritellään. Lisäksi tasoille lisätään halutut eri-
koisefektit. (Adobe 2017d.) 
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3.3 After Effects 

After Effects -projektissa tietokoneella olevat kuva- tai videotiedostot tuo-
daan projektiin, josta ne viedään aikajanalle. Nämä aikajanalla olevat tie-
dostot käsitellään tasoina, joita voi olla useita päällekkäin. Tasot yhdiste-
tään yhdeksi kompositioksi, joka voidaan renderoida valmiiksi videoksi tai 
luotua kompositiota voidaan käyttää uutena tasona jossain toisessa kom-
positiossa. Kuvassa 12 on havainnollistettu After Effectsin työnkulku. 
(Meyer 2008, 3.) 
 

 
 

Kuva 12. After Effects -työnkulku (Meyer 2008). 

 
Tasoja voi olla monta päällekkäin ja tasot voivat olla kuvamateriaalin lisäksi 
myös efektejä, maskeja ym. Jokaista aikajanalla olevaa tasoa voi hallita 
erikseen. Tasoihin perustuva käyttöliittymä on selkeä ja helposti omaksut-
tava, jos on käyttänyt Photoshopia. After Effectsin ja Photoshopin tasot 
toimivat samalla tavalla. Jos yksi kompositio kasvaa suureksi sekä tasoja ja  
kunkin tason säätöjä on paljon, voi olla jo hankalaa ja vaivalloista hallita 
kokonaisuutta. Suurempia kokonaisuuksia on ehkä helpompi hallita Node 
-pohjaisilla käyttöliittymillä (kuva 13).  
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Kuva 13. After Effects ja Node -pohjainen Fusion -ohjelmisto (Hallet 
2016). 

 

3.4 Tasot ja maskit 

Maskeja käytetään valokuvissa ja videoissa erikoisefektien luomiseen, 
joissa yksi tai useampi kuvaelementti yhdistetään yhdeksi kuvakompositi-
oksi. Esimerkiksi kuvan etualan kohde liitetään johonkin toiseen taustaan. 
(Wikipedia 2017d.) 
 
Kuvakompositiot koostuvat vähintään kahdesta eri kuvasta, jotka ovat vi-
deoefektiohjelmassa omilla tasoillaan. Tasoja voi kutakin erikseen muo-
kata ja käsitellä vaikuttamatta muihin komposition tasoihin. Kun kuvaan 
luodaan maski, tarkoittaa se, että kuvasta otetaan osa pois ja korvataan se 
jollain muulla kuvallisella sisällöllä. Maski voidaan luoda väriavainnuksella, 
jossa maski saadaan aikaiseksi kuvan värin perusteella tai rotoscopingilla, 
jossa maski määritellään käsin halutulle kuvan alueelle. Lisäksi Kuvakom-
positioon voidaan tuoda kuva, jossa on jo valmiiksi läpinäkyvyys informaa-
tio, esim. 3D -objekti. Tasoihin pohjautuvalla videoefektiohjelmalla nämä 
tasot asetetaan päällekkäin aikajanalle, jossa komposition tasot näytetään 
ylhäältä alaspäin järjestyksessä. Tasojen luomiseen, yhdistämiseen ja 
muokkaamiseen on useita eri ohjelmistoja ja työkaluja. Videolla staatti-
seen kuvaan joka ei liiku, maski on suhteellisen helppo tehdä. Jos maskiin 
tarvitaan liikettä, on prosessi työläämpi. Maskin ja komposition tekemi-
seen on monia eri tapoja. Kun videokompositiota ruvetaan tekemään, on 
jo suunnitteluvaiheessa tärkeää tietää mahdollisuudet ja rajoitukset joita 
hyvän videokomposition luominen edellyttää.  

3.5 Avainnus 

Chroma Keying eli väriavainnusta, käytetään videotuotannoissa, kun luo-
daan erikoistehosteita, joissa kahta tai useampaa kuvaa täytyy yhdistää, ja 
silloin maskin luodaan kuvan värin perusteella.  Kuvassa 14 on tyypillinen 
tilanne, jossa on käytetty väriavainnusta. (Wikipedia 2017c.) 
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Kuva 14. Väriavainnus vihreää taustaa vasten (Wikipedia 2017c). 

 
Digitaalinen kuva tallennetaan kolmelle erilliselle värikanavalle, jotka ovat 
punainen, vihreä ja sininen (RGB).  Lisäksi kuvassa voi olla neljäs kanava, 
joka on Alfa. Alfa-kanava määrittelee kuvan läpinäkyvyyden. Alfa-kanava 
on mustavalkoinen kuva, jonka valkoinen väri saa arvon 1 ja päästää kaiken 
RGB -kanavasta läpi. Musta saa arvon 0 ja se peittää kaiken. Kaikki näiden 
arvojen välissä olevat arvot ovat harmaan eri sävyjä ja päästävät RGB-
kanavan värit läpi Alfa -kanavan arvon mukaisesti. Alfa -kanavan arvo ker-
rotaan RGB -arvon kanssa.  Usein halutaan kuvan etualalla oleva hahmo 
liittää erikseen kuvattuun tai digitaalisesti luotuun taustaan. Tällöin etu-
alalla oleva kohde kuvataan usein vihreää tai sinistä taustaa vasten ja 
tausta poistetaan väriavainnuksella, jolloin taustan voi korvata halutulla 
taustakuvalla.  (Byrne 2009, 3-4.) Kuvattaessa on myös huomioitava kuvan 
bittisyvyys. Bittisyvyys kertoo värien värisävyn arvon väliltä 0-256, mus-
tasta valkoiseen. 8 -bittinen kuva sisältää 28, eli 256 harmaan sävyä, jo-
kaista värikanavaa (punainen, sininen ja vihreä) kohden. Vastaavasti 10-
bittinen kuva sisältää 210, eli 1024 sävyä jokaista värikanavaa kohden. 
Koska 10 -bittisessä kuvassa on paljon enemmän väri-informaatiota, saa 
siitä tehtyä laadukkaamman jäljen avainnuksessa ja liukuväriefekteissä. Sa-
malla se vaatii tietokoneelta paljon enemmän datan prosessoimistehoa. 
(Sandqvist 2015, 14). 
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Kuva 15. Alfa -kanava (Adobe 2017a). 

 
Väriavainnuksessa käytetään yleensä sinistä tai vihreää taustaa, koska 
nämä värit ovat mahdollisimman kaukana ihmisen ihon värisävyistä. Taus-
tan valaisu tulisi olla mahdollisimman hyvä ja tasainen, jolloin taustan ir-
rottaminen kuvan kohteesta olisi jälkituotannossa helpompaa. Ongelmia 
voi aiheuttaa myös taustavärin heijastuminen kuvattavaan kohteeseen. 
Tätä voi estää käyttämällä mattapintaisia heijastamattomia taustamateri-
aaleja. (Wikipedia 2014a.) 

3.6 Luma keying 

Luma Keying on avainnustapa, jolla RGB -kuva, joka on muutettu yksika-
navaiseksi mustavalkokuvaksi, muodostaa kuvan läpinäkyvyyden kuvan 
kirkkauden mukaan (kuva 16). Mustavalkoisen kuvan kirkkaus määrittelee 
avainnettavan kuvan läpinäkyvät kohdat. Musta on täysin läpinäkyvä ja 
valkoinen ei päästä mitään läpi. Jos kuvassa mustan ja valkoisen välissä ole-
via harmaan sävyjä, voidaan asettaa raja-arvo, jonka ylittävät harmaat pik-
selit muutetaan täysin mustiksi ja loput pikselit muutetaan täysin valkoi-
siksi. (Korvenranta 2014.) 
 

 
 

Kuva 16. Harmaat alueet ovat osittain läpinäkyviä (DeRuvo 2015). 
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3.7 Garbage Matte ja Rotoscoping -tekniikka 

Avainnus ei ole ainoa tapa käyttää Alfa -kanavaa videon kompositoinnissa. 
Voi tulla tilanteita jolloin väriavainnus ei toimi riittävän hyvin tai ei ole 
muuten tarkoitukseen sopivaa. Silloin voi olla tarpeen luoda maski käsin. 
Tätä tapaa pyritään käyttämään videotuotannoissa kutenkin vähän ja se 
on väliaikainen ratkaisu, jos mahdollista. Käsinmaskauksessa täytyy videon 
jokainen frame käsitellä erikseen ja se tekee siitä erittäin työlään ja kalliin. 
Kun filmituotannoissa on 24 kuvaa sekunnissa ja NTSC -videotuotannoissa 
on 30 kuvaa sekunnissa, se tarkoittaa että jo lyhyenkin videon tekemiseen 
voi joutua käsittelemään satoja frameja. Käsin tehtävää kuva kuvalta -mas-
kaamista kutsutaan Rotoscopingiksi. (Byrne 2009, 4.)  
 
Alla olevassa esimerkissä vihreällä taustalla kuvattu henkilö on ensin kar-
keasti käsin maskattu (Kuva 17). Tästä käytetään nimitystä Garbage Matte. 
Väriavainnuksella tehdään maski jäljelle jääneeseen kuvan vihreään aluee-
seen. Lisäksi esimerkissä on aurinkolasien heijastus, joka on väriavainnuk-
sessa tullut maskiin. Heijastus on poistettu maskista jälkeenpäin (Kuva 18). 
Maskia voi tarvittaessa liikuttaa ja tässä tapauksessa voisi aurinkolasien 
heijastuksen maski seurata aurinkolaseja. Tähän käytettään Track Mattea. 
Track Matte osaa seurata liikkuvasta kohteesta määriteltyä pistettä. Tä-
män lopputuloksena on siististi taustasta irrotettu hahmo (kuva 19). (Ad-
hikari 2011.) 
 

 
 

Kuva 17. Garbage Matte (Adhikari 2011). 

 

 
 

Kuva 18. Maski väriavainnuksen jälkeen. Ongelmaksi on muodostunut au-
rinkolasien heijastus, johon on tehty uusi maski (Adhikari 2011). 
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Kuva 19. Lopullinen maski (Adhikari 2011). 

 
Rotoscoping -työskentelyyn on useita eri tapoja ja työkaluja. After Effects 
CC:ssä Rotobrush on tähän tarkoitettu työkalu. Rotobrush -työkalulla maa-
lataan karkeasti halutun irrotettavan objektin reunaviivan lähelle alue, 
joka halutaan irrottaa taustasta. Maalaus aloitetaan halutun maskin en-
simmäisen framen kohdalta, jolloin kyseiseen frameen tehdään keyframe. 
After Effects tekee maskin halutun objektin kohdalle automaattisesti ja las-
kee seuraavan framen maskin edellisen framen perusteella. Näin ei tar-
vitse piirtää maskia jokaiseen frameen erikseen. Rotobrush -työkalun jäl-
keä täytyy joissain tilanteissa hieman korjata, jos automatiikka ei tee ra-
jausta täysin oikein. Adobe After Effectsin Rotobrus -työkalun laskema 
maski vaatii hieman korjaamista (kuva 20).  
 

  
 

Kuva 20. Renkaan etuosan rajaus ei ulotu riittävän pitkälle. 

 
After Effectsiin on saatavilla Mocha -laajennus, joka on yhdysvaltalaisen 
Boris fx yhtiön tekemä laajennus. Boris FX tekee erikoisefekti laajennuksia 
suosituimpiin jälkituotanto-ohjelmistoihin. (Boris FX 2017.)  
 
Mochalla työskentely muistuttaa rotobrushin ja Pen -työkalulla tehdyn ro-
toscopingin yhdistelmää. Maski luodaan objektiin käsin bezier -pisteitä 
luomalla ja muotoilemalla (kuva 27). Mocha luo key framen alkuun ja pyrkii 
pitämään muodon oikeana seuraavien framien kohdalla. Mikäli Mocha ei 
pysy täysin mukana on muotoa korjattava käsin siirtämällä bezier -pisteitä 
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oikeaan kohtaan kunkin framen kohdalla (Kuva 28). Tällöin Mocha luo uu-
den key framen jokaisen manuaalisesti tehdyn muutoksen kohdalle. Esi-
merkissä on poistettu lautasta kantava henkilö karkeasti garbage mattella 
ja vain lautanen on irrotettu taustasta Pen -työkalulla tehdyn maskin avulla 
(kuva 29). (Surfaced studio 2016.) 
 

 
 

Kuva 21. Maskin luominen bezier pisteillä (Surfaced studio 2016). 

 

 
 

Kuva 22. Automaattisen maskin korjaaminen käsin (Surfaced studio 
2016). 

 

 
 

Kuva 23. Lautasta kannatteleva henkilö on poistettu kuvasta (Surfaced 
studio 2016). 

3.8 Maskin viimeistely 

Riippumatta metodista, jolla maski on luotu, on olemassa monia tapoja pa-
rantaa maskia ja hienosäätää maskin reunan laatua paremmaksi, sekä 
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poistaa kuvan kohinan aiheuttamia virheitä maskissa. Näin tehtäessä vi-
deon kompositiosta tulee parempi ja laadukkaampi. Ensimmäinen vaihe 
on tehdä garbage -maski, jolla proseduraalisesti sääntöjä käyttämällä tai 
käsin piirtämällä ja rajaamalla saadaan maski aikaiseksi. Tapa, jolla maski 
tehdään, on riippuvainen tapauksesta eikä ole olemassa ehdottomasti pa-
rempaa tapaa. Jos kuvattaessa on käytetty vihreää tai sinistä taustaa, voi 
avainnus olla paras ratkaisu. Tärkeää tässä vaiheessa on työn helppous ja 
siihen ei tulisi käyttää kovin paljon aikaa. Esimerkkikuvassa 24 on jo ero-
tettu maski sinistä taustaa vasten olevasta kohteesta. (Wright 2006, 70.) 
 

  
 

Kuva 24. Maski ennen ja jälkeen viimeistelyn (Wright 2006, 72). 

 
Kuvasta voi huomata, että tausta ei ole täysin musta, vaan kuvan reunoilla 
on harmaita alueita ja maski osittain läpinäkyvä. Kohde etualalla on myös 
osittain harmaa ja tämäkin täytyy korjata. Taustan saa korjattua tekemällä 
ensin tästä maskista uuden maskin väriavainnuksen avulla käyttämällä hy-
vin tiukkaa asetusta, jolloin vain sininen rajautuu pois kokonaan. Etualan 
kohteen harmaat kohdat korjataan tekemällä taustan maskista uusi kään-
teinen maski, joka on skaalattu hieman pienemmäksi kuin kohde, jolloin 
maskin reunat saadaan suojattua. Tämän uuden maskin avulla saadaan 
etualan kohde halutuilta osilta täysin valkoiseksi (kuva 24). Kun maskit yh-
distetään, tulee maskista tasainen, jonka reunat ovat siistit. (Wright 2006, 
70-72.) 
 

3.8.1 Maskin suodattaminen 

Joskus kuvassa voi olla kohinaa joka näkyy pieninä virheinä maskissa. Vir-
heet voivat olla melko huomaamattomia. Kuvan 25 maskissa olevat kohi-
nan aiheuttamat virheet voi saada poistettua Blur -filtterin avulla. Blur -
filtteri sumentaa kuvaa annettujen parametrien mukaisesti. Täytyy kuiten-
kin muistaa, että Blur -filtteröinti pehmentää myös maskin reunan. Tätä ei 
myöskään tule käyttää, jos alkuperäinen kuva on jo hyvä eikä kuvassa ole 
paljoa kohinaa. (Wright 2006, 73-74.) 
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Kuva 25. Kohinaa maskissa (Wright 2006, 70). 

3.8.2 Maskin reunan pehmentäminen 

Maskin reunan pehmentäminen on viimeinen vaihe maskin luomisessa. Se 
pehmentää maskin jyrkän rajan ja samalla leventää maskin reunaa. Mus-
tan ja valkoisen rajan välissä oleva harmaa alue levenee, jolloin komposi-
tion kuvien liitoskohta on pehmeämpi. Kuvan 26 grafiikka havainnollistaa 
Blur-efektin vaikutuksen maskin reunaan. Kuvassa katkoviiva kuvastaa ra-
jakohdan leveyttä ennen Blur-efektiä. Tumma viiva näyttää reunan le-
veyttä Blur-efektin jälkeen. Kuva 27 näyttää saman asian käytännössä. 
Maskin harmaa raja-alue on huomattavasti leveämpi. (Wright 2006, 75)  
 

      
 

Kuva 26. Graafinen kuva Blur-efektin vaikutuksesta maskiin (Wright 2006, 
75).  
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Kuva 27. Maskin reunan leveys ennen ja jälkeen Blur -efektin (Wright 
2006, 75). 

 
Sumennus -efekti poistaa aina jonkin verran pienimpiä yksityiskohtia. 
Vaikka se on monesti tarpeen esimerkiksi kohinan poistossa tai reunojen 
pehmentämisessä, niin se voi samalla kuvan toisessa kohdassa tuhota yk-
sityiskohtia, jotka pitäisi jäädä näkyviin. Jotta Blur -efektiä voi kontrolloida 
paremmin, täytyy ymmärtää miten tietokone tekee efektin. Blur -efektiä 
voidaan kontrolloida käytettävästä ohjelmistosta riippuen Radius- tai Ker-
nel size -parametreillä. Nämä toimivat samalla tavalla, mutta merkintätapa 
on erilainen. Blur -operaatiossa tietokone laskee pikselille arvon pikselin 
välittömässä läheisyydessä olevien pikseleiden keskiarvon mukaan. Ra-
dius- tai Kernel size -parametrien arvoilla määritellään, kuinka kaukaa pik-
selin ympäriltä pikselin keskiarvo lasketaan. Radius -arvolla 2px-pikselille 
lasketaan keskiarvo kahden pikselin säteellä olevista pikseleistä. Vastaa-
vasti kernel size 5x5 vastaa samaa aluetta pikselin ympärillä. Kuva 28 ha-
vainnollistaa asiaa. (Wright 2006, 77.) 
 

 
 

Kuva 28. Radius- ja Kernel size -erot (Wright 2006, 77). 

 
Koska sumennus-efekti kadottaa kuvasta aina yksityiskohtia, on harkittava 
kuinka suureksi tarvittavat parametrit asettaa. Jos haluaa poistaa digitaa-
lisesta kuvata kohinaa, niin silloin ei välttämättä tarvitse kovinkaan suurta 
parametrin arvoa. 0,4px-0,7px radius arvolla päästään jo riittävään tulok-
seen, koska digitaalisen kuvan kohina voi olla vain yhden pikselin kokoista. 
Filmillä kuvan kohina on yleensä suurempaa, jolloin radiusarvon tulisi olla 
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suurempi. Blur -efektillä on useita eri algoritmejä riippuen käytettävästä 
ohjelmistosta. Siksi ei voi suoraan sanoa arvoja kuhunkin tarkoitukseen, 
vaan parhaan tuloksen saa kuitenkin kokeilemalla eri arvoja. Joskus pieni-
kin radius-arvo poistaa yksityiskohtia, jotka eivät saisi kadota. Tällöin täy-
tyy irrottaa maskista ne hienot yksityiskohdat, joihin Blur -efektiä ei haluta. 
Jos niitä ei pysty erottamaan väriavainnuksella, ne täytyy erottaa maskista 
käsin. Kun hienoimpia yksityiskohtia sisältävät kohdat on erotettu, voidaan 
Blur -efektiä käyttää ja silti säilyttää halutut kohdat tarkkoina. (Wright 
2006, 75-79.) 
 
Kun maski on rajattu, se on usein hieman väärän kokoinen. Rajaa voidaan 
siirtää skaalaamalla maskia suuremmaksi tai pienemmäksi. Maskin raja-
kohtaa säädetään ja kontrolloidaan kätevästi Color curve -säätimellä. Mas-
kin reunan harmaita pikseleitä tummentamalla mustiksi saadaan maskin 
reunakohtaa hieman siirretyksi. Samalla maskin reunasta tulee terävämpi 
koska harmaat, osittain läpinäkyvät pikselit vähenevät. Jos reunasta tulee 
tämän operaation jälkeen liian kapea, täytyy ennen tätä vaihetta alkupe-
räistä Blur -efektiä kasvattaa. Samalla kun maskia ikään kuin pienennetään, 
maskin sisäreunan kulmat pyöristyvät ja ulkoreunat terävöityvät (kuva 29). 
(Wright 2006, 80-82) 
 

 
 

Kuva 29. Kutistettu maski  (Wright 2006, 81). 

 
Vastaavasti maskia voidaan hienosäätää vetämällä valkoista reunaa ulos-
päin muuttamalla maskin reunan harmaita pikseleitä valkoisiksi (kuva 30).  
Vaikutus näkyy reunan terävöitymisen lisäksi sisäreunan kulmien terävöi-
tymisenä ja ulkoreunojen pyöristymisenä. (Wright 2006, 79-82.) 
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Kuva 30. Laajennettu maski (Wright 2006, 82). 

 

3.9 Motion Tracking 

Motion Trackingillä voidaan seurata kameran liikettä tai kuvassa olevan 
kohteen liikettä. Tämän avulla voidaan tarvittaessa esimerkiksi saada hie-
man heiluva kameran liike vakautettua. Motion Trackingiä voidaan käyttää 
myös seuraamaan kuvassa olevaa liikettä siten, että siihen voi liittää toi-
sella tasolla oleva erikseen tuotettu kuva tai objekti. Adobe After Effects 
tekee Motion Trackingin seuraamalla kuvapistettä jokaisessa framessa ja 
laskee liikkeelle reitin. After effectsin Motion Track -työkalun sisempi neliö 
asetetaan seurattavaan kohteeseen ja sen tulee olla näkyvissä koko ajan  
(Kuva 31). Ulompi iso neliö, jonka kokoa säätämällä, rajataan alue, jolta 
Motion Track etsii seuraavassa framessa kohdetta. Näin kohdetta ei tar-
vitse etsiä koko kuvan alueelta ja saadaan nopeutettua tietokoneen laske-
misprosessia. Sen pitää olla kuitenkin niin iso, että ei kohde ehdi hävitä 
ulomman laatikon alueelta kuvien välissä. (Adobe 2016a.) 
 

 

Kuva 31. Motion Track -seurattavan pisteen valinta (Adobe 2016b). 

 
Kuvassa 32 näkyy reitti, jonka ohjelma on luonut liikkeelle. Jokainen har-
maa pieni laatikko kuvastaa kohteen sijaintia kunkin framen hetkellä.  After 
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Effectsissä laskettua liikkeen reittiä voidaan jälkikäteen myös muuttaa tar-
peen mukaan siirtämällä esim. yksittäistä pistettä haluttuun kohtaan ku-
vassa. (Adobe 2016a.) 
 

 
 

Kuva 32. Liikkeen reitti (Adobe 2016b). 

 

4 TAVOITTEET TUOTANNOLLE   

Tavoitteena oli tehdä opastusvideo raskaan kaluston pesulalle, jossa on 
myös mahdollisuus itsepalvelupesuihin. Asiakkaat voisivat tutustua pesu-
laan ja sen käyttämiseen videon avulla. Videosta täytyi tulla melko lyhyt 
mutta kattava. Samaa materiaalia on tarkoitus käyttää myös lyhyenä esit-
telyvideona yrityksestä. Videot olisi katsottavissa yrityksen nettisivuilla ja 
mahdollisesti myös pesulan tiloissa. Koska videosta tulisi myös ns. yrityk-
sen esittely, sen täytyisi olla myös edustavan näköinen. Paikka ja ympäristö 
on hieman karu ja siitä olisi hyvä saada jotenkin hieman kiillotetumpi ilme 
videolle. Tähän oli tavoitteena puuttua videon jälkituotannossa, vaikka itse 
videon sisältö olisikin tärkein asia opastusvideossa. Keinoiksi ajateltiin 
useita vaihtoehtoja aina kokonaan tai osittain 3D -animoidusta videosta 
perusvideoon asti. Lopuksi päädyin ratkaisuun, jossa kuvataan videolle 
opastusvideon materiaali oikeassa ympäristössä ja jälkituotantovaiheessa 
tehdään videolle ilme, joka poikkeaa hyvinkin paljon oikeasta maailmasta. 
Videon budjettikaan ei saanut olla kovin suuri, jolloin jälkituotannon edul-
lisuus kuvauspaikalla tehtyihin ratkaisuihin oli ratkaisevassa asemassa.  

4.1 Tarve 

Videolle oli tehtävä kattava opastus pesuhallin käytön aloittamiseen, ja 
myös asiakkaille, jotka käyttävät pesuhallia harvemmin.  Vaikka normaa-
listi opastus annetaankin paikan päällä henkilökohtaisesti, on video tukena 
itsepalveluasiakkaille. Hallin käyttäminen on suhteellisen yksinkertaista, 
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mutta työvaiheita on monta ja niiden oikeassa järjestyksessä tekeminen 
on tärkeää parhaan tuloksen saamiseksi.  Tällä toivotaan olevan vaikutusta 
myös pesun aikana tulevien ongelmien ratkaisemiseen. Asiakkaat joutuvat 
usein tilanteisiin, joista he eivät pääse etenemään ja tarvitsevat tukea päi-
vystys puhelimen kautta. Yritykselle on etua, jos asiakas pystyy itse ratkai-
semaan osan mahdollisista ongelmatilanteista.   

4.2 Kuvauskohde 

Kuvauspaikkana pesula oli melko haastava. Halli on pitkä ja kapea, sekä 
kuvauksen kannalta melko hämärä. Valaistusta oli lisättävä. Valaistuksen 
osalta joitain otoksia pystyi ottamaan tuomalla kuvausvaloja paikalle, 
mutta itse pesutapahtumaa oli mahdoton valaista hyvin, koska tilassa oli 
silloin valtavat vesimäärät eikä tilaan voinut viedä verkkovirralla toimivia 
valoja. Pesutapahtuman kuvaaminen onnistui GoPro -kameralla, jonka sain 
asetettua pesuhallin ja harjakoneen rakenteisiin pesun ajaksi. Hallin omat 
vesitiiviit valaisimet antoivat kuitenkin jonkin verran valoa. Toinen suuri 
haaste oli tila, joka on suhteellisen kapea. Pestävän kuorma-auton ja sivu-
seinän väliin jäi vain n. 1,5 metriä tilaa. Kuvaaminen onnistui oikeastaan 
vain edestä tai takaa, mutta suoraan sivusta päin ei kuorma-autoa saanut 
mahtumaan kuvaan. Myös hallin ulkopuolella oleva ympäristö oli epäsiisti, 
koska samoissa tiloissa olevan kuljetusyhtiön vanha kalusto ym. muu romu 
oli rumentamassa maisemaa. Halli oli toki sisältä suhteellisen uusi ja siisti.  
 

5 PESUHALLIN OPASTUSVIDEO 

Kun oli tehty päätös tehdä video, mietittiin kuvauspaikan ja jälkituotannon 
mahdollisuudet ja vaatimukset. Budjettikin oli selvillä, eikä se ollut järin 
suuri. Pienelläkin rahalla pystyy saamaan aikaiseksi hyvää jälkeä, mutta 
toki se rajoittaa paljon vaihtoehtoja pois. Koska en halunnut käyttää raakaa 
videokuvaa, jäi vaihtoehdoksi jonkinlainen osittain tai kokonaan keinote-
koisesti luotu ympäristö. Yhtenä vahvana vaihtoehtona oli täysin 3D -mal-
linnettu video tai videokompositio, johon on lisätty CGI (Computer Gene-
rated Image) objekti jälkeenpäin. Kuvausvaiheen suunnittelinkin siten, että 
jälkituotannossa pystyn lisäämään CGI -objektin kuvaan. Tässä työssä pe-
rehdyn videon ensimmäisen otoksen käsittelyyn, ja siihen miksi päädyin 
kyseisiin ratkaisuihin. 

5.1 Kuvaus 

Kuvasin videon Canon 5D kameralla, jonka lisäksi sisällä kosteissa tiloissa 
käytin GoPro -kameraa, joka pienen kokonsa ja vesitiiviyden ansiosta so-
veltui erinomaisesti pesulan märkiin olosuhteisin. Videon ensimmäinen 
otos on kuvattu hallin pihalla. Otoksessa hallin oven eteen saapuu kuorma-



22 
 

 
 

auto. Tässä vaiheessa jätin vielä mahdollisuuden CGI -objektin lisäämiselle 
jälkeenpäin. Siksi oli ehdottoman tärkeää, että kameran liike oli vakaa ja 
tasainen, jolloin jälkituotannossa kuvakompositioon olisi mahdollisimman 
helppo lisätä jälkeenpäin luotuja kuvia. Kuvauksessa käytinkin kraanaa 
jonka kanssa työskentely teki videokameran liikkeestä pehmeän ja tasai-
sen (kuva 33). 
 

 
 

Kuva 33. Canon 5D asetettu kraanaan kuvaamaan saapuvaa kuorma-au-
toa 

 
Tämä kuorma-auton sisääntulo ja poistuminen kuvattiin kraanan avulla. 
Nämä olivat ainoat kohdat, joissa oli jonkinlainen kamera-ajo. Muut koh-
taukset kuvattiin normaalilta kamerajalustalta ilman kamera-ajoa. Koh-
taukset kuvattiin varmuuden vuoksi kuorma-auton saapumisen lisäksi il-
man kuorma-autoa pelkkänä kamera-ajona. Näin jäi vielä vaihtoehdoiksi 
CGI -objektin liittäminen ”tyhjään” kuvaan ja kuorma-auton oikea saapu-
minen hallin oven eteen. Lopulta päädyin käyttämään otosta, jossa 
kuorma-auto tulee hallille. Maisema tässä otoksessa oli ankea ja harmaa. 
Lopullinen video tulisi olemaan pirteämpi ja värimaailma erilainen. Tämä 
tulisi määrittämään koko videon ilmeen ja värimaailman. Kuvasin kuorma-
auton saapumisen myös toisesta suunnasta, mutta se ei auttanut saamaan 
kokonaiskuvasta siistimpää. Päädyin käyttämään kuvan 34 otosta lopulli-
sen videon ensimmäiseksi otokseksi.  
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Kuva 34. Taustalla oleva romukasa täytyi saada pois  

 

5.2 Jälkituotanto 

Oli tiedossa jo kuvausvaiheessa, että tausta korvataan jollain muulla kuin 
aidolla taustalla. Helpoin tapa jälkituotannon kannalta olisi ollut rakentaa 
kohteelle jonkinlainen studio-olosuhde, jossa taustalla olisi hyvin valaistu 
vihreä tai sininen kangas. Jälkituotannossa olisi ollut helppo avainnuksella 
poistaa tausta ja korvata se CGI taustalla tai jollain toisella kuvalla. Videon 
pieni budjetti esti green screen taustan käyttämisen. Olisi vaatinut tuotan-
non kokoon nähden liian suuret ja kalliit valmistelut. Edullisempi, ja tässä 
tapauksessa hyvä ja riittävä tapa kohteen irrottamiseen taustasta oli rotos-
coping.  Liikkuva kohde eli kuorma-auto oli tarkkarajainen ja säilytti muo-
tonsa, jolloin lyhyen klipin irrottaminen taustasta ei ollut kohtuuttoman 
työläs ja työn jälki oli kuitenkin erittäin hyvää. Muutaman framen välein 
täytyi maskin reunoja säätää ja liikuttaa sen mukaan, kun kameraa lähes-
tyvä kuorma-auto tuli kohti. Perspektiivi muuttui hieman ja samalla sen 
koko suhteessa edellisiin frameihin kasvoi, jolloin maskia täytyi myös 
”skaalata” hieman (kuva 35). 
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Kuva 35. Taustan romukasa on poistettu 

 
Tein otokseen kolme eri maskia. Kuvan eri kohdissa halusin saada maskiin 
eri ominaisuuksia. Tärkein ja työläin oli kuorma-auton maski. Kaikki maskit 
tein Pen -työkalulla piirtämällä ensin karkeasti ja sitten jälkeenpäin tar-
kemmin Bezier -kahvojen avulla. Feather -arvoksi asetin 2px. Otos oli n. 4 
sekuntia pitkä, josta kuorma-auto oli liikkeellä n. 2,5 sekuntia. Kuorma-au-
ton ja kameran liikkeen takia maskia täytyi siirtää kohteen mukana. Muu-
tos framejen välillä oli pieni ja siksi maskin siiräminen käsin oli kohtuullisen 
helppo tehdä. Kokeilin tähän myös Rotobrush -työkalua mutta en ollut tu-
lokseen tyytyväinen. Rotobrush ei osannut aina erottaa kohdetta taustasta 
koska ne olivat joissain kohdissa liian saman sävyisiä. Työkalun jäljessä oli 
niin paljon korjattavaa, että päätin tehdä näin lyhyen otoksen käsin. Tien 
reuna, joka yhdistyy taustakuvaan, on oma maskinsa, jonka reuna on hyvin 
pehmeä. Reunan Feather -arvoksi asetin 30px. Tien sai istumaan taustaku-
vaan sujuvammin leveän maskin reunan häivytyksen ansiosta. Kolmantena 
maskina oli kuorma-auton apukuskin puoleinen ikkuna. ikkunasta täytyi 
näkyä läpi, mutta tuulilasin heijastus täytyi kuitenkin säilyä. Tein maskin 
osittain läpinäkyväksi, jolloin tuulilasin heijastus säilyi osittain ja uusi taus-
takin näkyi sivuikkunan läpi.  
 

 
Kuvasta 36, jossa näkyy otoksen alfa -kanava, on helppo hahmottaa maskit 
ja niiden eri ominaisuudet. Tien reunan pehmeä 30 pikseliä leveä reuna 
näkyy selvästi. Myös kuorma-auton sivuikkunan osittain läpinäkyvä maski 
näkyy harmaana alueena kuvassa. 
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Kuva 36. Kaikki maskit 

 
Kun maski oli saatu tehtyä ja tausta irrotettu etualan kuvasta, tein maskin 
reunalle vielä hienosäätöä. After Effectsissä voi suoraan määritellä maskin 
reunan terävyyden. Reunan pehmennys tuottaa maskin reunasta harmaan 
sävyjä maskiin haluttujen pikseleiden määrän verran. Kuvassa 37 on Feat-
her -arvo 7px, jolloin reunan molemmin puolin on seitsemän pikselin ver-
ran eri harmaan sävyisiä pikseleitä. 
 

  
 

Kuva 37. Alfa- ja RGB -kanavat 

 
Maskin reunan pehmennyksen pystyisi tekemään myös Blur-efektin avulla. 
Tässä tapauksessa käytetyllä metodilla ei ollut mitään merkitystä. Joissain 
tapauksissa väriavainnus saattaa jättää hyvin pieniä pisteitä maskiin, joita 
ei siellä kuuluisi olla. Blur -efektiä käyttämällä voi monesti poistaa nämä ei 
toivotut pikselit. Toisaalta Blur voi tuhota maskin pienimpiä yksityiskohtia, 
jotka täytyisi näkyä kuvassa. Blur -efekti ei saa olla liian voimakas, koska se 
vaikuttaa samalla suoraan maskin reunaankin. Jos maskin reunalle on jo 
määritelty Feather -arvo, lisätään siihen vielä Blur -efektin tuoma pehmen-
nys. Tässä työssä käytin reunan pehmennykseen pelkästään After Effectsin 
Feather -säädintä. Vertailun vuoksi olen havainnollistanut lähikuviin Feat-
her- ja Blur -säätöjen samankaltaisuuden maskin reunojen osalta. Kuvissa 
on täsmälleen sama vaikutus reunaan pelkällä Feather -arvolla, sekä Feat-
her- ja blur -efektin yhdistelmällä (kuva 38). 
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Kuva 38. Pelkkä Feather 2px ja Feather 1px + Blur 1px 

 
Gaussian Blur -efektillä voi määritellä myös Blur -efektin suunnan. Kuvassa 
39 on efektin voimakkuus 7px, mutta vain vertikaalisessa suunnassa.  
 

 
 

Kuva 39. Blur -efekti vain vertikaalissa suunnassa 

 
Maskin reunan viimeistelin vielä lopuksi Curves -säätimellä. (Kuva 40) Lo-
pulta kuorma-auton maskin feaher -arvoksi jätin 7px. Silloin jäi vielä muka-
vasti varaa hienosäätää Curves -säätimellä maskin reunaa. Seitsemän pik-
seliä tuntui aika reilulta pehmennykseltä, mutta Curvesin avulla pystyin ka-
ventamaan harmaan aluetta lisäämällä mustan pään jyrkkyyttä reilummin 
ja himan myös valkoista päätä. Silloin maskin reunan harmaa alue jäi noin 
viiden pikselin levyiseksi (kuva 56). 
 

 
 

Kuva 40.  Curves -säädin 
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Kuva 41. Ennen ja jälkeen Curves -säädön 

 

5.2.1 Ikkunan maski 

Kuorma-auton sivuikkunaan tein maskin samaan tapaan kuin itse kuorma-
auton maskin. Pen-työkalu ja rotoscoping toimi tässä hyvin. Valitsin maskin 
sekoitustilaksi subtract, jolloin ikkunan maskin sai läpinäkyväksi kuorma-
auton maskista.  Maskin reunan arvot olivat myös samat. Feather 7px, ja 
Curves -parametreillä maskin reunan hienosäätö hieman tiukemmaksi. 
Sivuikkunasta täytyi näkyä myös tausta. Se ei saanut olla kuitenkaan 100 % 
läpinäkyvä, koska sivuikkuna näky tuulilasin läpi, joten näkymän sivuikku-
nasta tuli olla himmeämpi ja tuulilasin pienet heijastumat oli saatava näky-
viin myös maskin kohdalla. Tämän tein laittamalla sivuikkunan maskin lä-
pinäkyvyydeksi 40 % (kuva 42). 
 

 
 

Kuva 42. Sivuikkunan läpinäkyvyys 40 % 

5.3 Visuaalinen ilme 

Kun kuorma-auton maski oli valmis, oli seuraava vaihe taustan liittäminen 
kuvaan. Olin päättänyt tehdä tyylillisesti melko rajun muutoksen alkupe-
räiseen kuvaan. Se tarkoitti myös suuria vapauksia taustan valinnan 
kanssa. Syy oli enimmäkseen tyyli kysymys, mutta samalla myös kustan-
nuskysymys. Valitsin tärkeimmäksi tyylielementiksi sarjakuvamaisen Car-
toon -efektin, joka löytyy After Effectsin efektivalikoimasta. Cartoon -efekti 
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on tyylikäs oikein tehtynä ja tässä tapauksessa auttoi myös hieman muut-
tamaan pesuhallin ympäristöä pirteämmäksi. Pinnat saivat olla yksinker-
taisia ja värikkäitä. Cartoon -efekti vahvistaa kuvan kohteiden reunaviivoja 
sekä pehmentää ja tasoittaa tasaisia pintoja. Säätövaraa efektissä on run-
saasti. Tärkeimpiä ovat yksityiskohtien määrä (detail radius) ja kynnys nii-
den näyttämisen herkkyyteen (detail treshold) sekä reunaviivan paksuu-
den ja herkkyyden säätö. Täyttövärien määrälle ja herkkyydelle on myös 
oma säätö (kuva 43). 
 

 
 

Kuva 43. Cartoon -efektin säädöt 

 
Asetin detail radius- ja detail treshold -arvot hyvin suuriksi, jolloin sain yk-
sityiskohdat kadotettua tehokkaasti ja tyyliltään tavoitteiden mukaisen 
lopputuloksen. Taustakuvaksi, joka korvaa alkuperäisessä videossa olevan 
romukasan taustalla, valitsin piirretyn kaupunkikuvan. Kuva oli jo valmiiksi 
kirkkaan ja pirteän värinen. Toin videon värisävyt lähemmäksi taustan vä-
rejä. Photo -filtterillä sävytin kuvaa hiemaan keltaisemmaksi, change to co-
lor -efektillä muutin kuorma-auton vihreän kirkkaammaksi (kuva 44). Lo-
puksi lisäsin kuvan värikylläisyyttä.  
 

 
 
 

Kuva 44. Ennen ja jälkeen efektien 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyö ja sen toteutus on mennyt pitkälti suunnitelman mukaisesti. 
Alkuperäinen tavoite on toteutunut ja pesuhallin opastusvideosta tuli tar-
koituksen mukainen. Sisältö ja asia videolla oli hyvinkin tarkkaan päätetty 
etukäteen ja oli tiedossa mitä videolla täytyi olla. Oli myös ajatuksena, että 
osa videosta toteutettaisiin 3D-animaation keinoin, mutta tästä ajatuk-
sesta luovuttiin jo alkuvaiheessa. Opastusvideon ulkoasu ja visuaalinen 
ilme alkoi hahmottua vasta prosessin edetessä. Alun perin ei ollut täysin 
selvää minkälainen videosta ulkoisesti tulisi. Tämä huomioitiin jo kuvaus-
vaiheessa, jolloin jätettiin mahdollisuus monenlaiseen tapaan tehdä lopul-
linen ulkoasu. Kameran liikkeet kuvausvaiheessa tehtiin siten, että kuvaan 
olisi mahdollista lisätä jälkeenpäin cgi -objekti. Mutta mikäli cgi -objektia ei 
käytettäisi toimisi kuvattu materiaali siitä huolimatta. Kuvausvaiheessa 
tämä ei tuottanut juurikaan lisäkustannuksia. Yksi tavoite oli saada pidet-
tyä kustannukset alhaalla ja siinä onnistuttiin hyvin.  
 
Opinnäytetyössä keskityttiin vain videon ensimmäiseen otokseen ja sen 
jälkituotantoon After Effectsissä. Vaikka heti ei ollut selvillä millainen ulko-
asu videolle tulisi, niin muutaman kokeilun jälkeen alkoi hahmottua sarja-
kuvamainen tyyli. Halusin saada videolla näkyvän maiseman ja tunnelman 
poikkeavan huomattavan paljon oikeasta maailmasta, kuitenkin niin että 
pesuhallin toiminnot olisi tunnistettavissa. Kuvasta sai Cartoon -efektillä 
poistettua pienimmät yksityiskohdat ja kokonaiskuvasta tuli pirteämpi. 
Työn tavoite oli saada kustannuksiltaan kohtuullinen ja laadukas opastevi-
deo, ja tässä onnistuimme mielestäni hyvin.  
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