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   STOP MOTION STUDIO iPad (ilmainen versio) 
 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/90017/Heiskanen_Mikko_Kristian.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Päätä animaation alkuvaiheessa, minkälaisen ja miten teet animaatiosi (hahmot, esineet, valmiit taustat vai  green screen). 

1. Avaa Stop Motion Studio -app ja paina + kuvaketta. 
Ohjeita    Projektin vienti                                                                                    Ostot ohjelmassa /  Kauppa          Projektin valinta

Projektin nimeäminen  (täppäämällä ”New Movie” -tekstiä voit vaihtaa projektin nimeä. )                                                           

2. Täppää punaista painiketta 
ottaaksesi kuvat. Tutustu 
kuitenkin ensin eri asetuksiin, 
jotta kuvauksesi onnistuvat.  
Ota muutama ”koekuva", jotta 
voit tutustua kuvan asetuksiin.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/90017/Heiskanen_Mikko_Kristian.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/90017/Heiskanen_Mikko_Kristian.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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3. Varmista ennen kuvauksia, että  
a) iPad on tukevasti kuvauskohteen ja -taustan edessä (kamera ei saa heilua / tärähdellä kuvatessa!) 
b) Jos käytät green screenia, tutustu ensin greenscreenin ja kohteen  valaisemisohjeisiin 
c) Liikuta kuvattavia hahmoja mahdollisimman pieninä liikesarjoija ja kiinnitä huomioita, missä hahmo oli edellisessä 

kuvassa, ettei hahmon liikkeet näytä nykiviltä ja loikkivilta lopullisessa animaatiossa (kts. ”Onion skin")

4. Varmista iPadin sijoittelu ja valaistus: 

Näkyykö reunoilla jotakin mitä ei pitäisi? Onko iPad oikeassa 
kallistuskulmassa suhteessa taustaan? 

Onko ”horisonttiviiva” suorassa? (jos sellainen on) 

Onko green screen -kuvauksissa taustassa tai alustassa vaaleampia kohtia (hot spot)  tai 
onko tausta tai alusta tummempi vihreä? HUOM! Ilmaisessa versiossa et voi vaihtaa green 

screen taustaa, mutta ongelman voit kiertää viemällä valmiin projektiin iMovie -appiin!

5. ASETUKSET / SÄÄTIMET:  

PROJEKTIT      ÄÄNITYS    LISÄÄ     ASETUKSET    ALKUUN      LOPPUUN         PERU / TAKAISIN                                                         INFO 
                                              kuva 
                                                   tekstit 
                                                   ääni 
                                                   video 

NÄYTÖN APURUUDUTUS &  
ONION SKINNING 

ONION SKINNING läpikuultavuustoiminto liiesarjojen 
luomista helpottamaan 

APUVIIVAT /-RUUDUT Auttaa hahmottamaan onko jokin 
kohde / taustan osa suorassa (esim. horisontti, rakennus, 
ikkuna jne.) Apuruudutus ei näy lopullisessa animaatiossa. 

AJASTIN 

KUVAUSPAINIKE 

TOISTO (play) 

ASETUKSIA 
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ASETUKSET -valikon eri toiminnot:  

PERU                                          NOPEUS (fsp)     HÄIVYTYS    RUUTU         ETUALA      FILTTERIT     LAATU       TOISTO                                               VALMIS 
                                                  (Movie speed)      (Fade)    (screen size)  (foreground)   (filter)     (quality)   (Playback)  
                      

a) NOPEUS (Movie speed) 

FSP = Frames Per Second  = kuvataajuus, kehysnopeus, liukusäädin asteikko 1-30  
=”kuinka monta kuvaa sekunnissa ilmestyy / toistuu näytöllä”.  

HUOM! Mitä suurempi fsp, sen sujuvampi liike animaatiossa. 

* 2D (kaksiulotteinen) paperi- tai piirrosanimaatio voi olla esim. 8-12 fsp, jolloin voi kuvata 
kuvat ”parikuvina” eli aina 2 kertaa saman kuvan, tällöin kuvatessa  

* Hahmon kävelemistä: 12 fsp:llä 18 ruutua (kuvaa) 
* Hahmon juoksemista: 12 fsp:llä 6 ruutua (kuvaa) 
* Hahmon silmien räpäytystä: 12 fsp:llä 1-2 ruutua (kuvaa) 

* 3D animaatiossa valitse aina 24 tai 25 fsp! 
* Kävelemisen animointi: 24 fsp:llä 36 ruutua (kuvaa) 
* Juoksemisen animointi: 24 fsp:llä 12 ruutua (kuvaa) 
* Silmien räpäytys: 24 fsp:llä 3 ruutua (kuvaa) 

ANIMAATION KESTON LASKEMINEN:  
* 2 minuutin animaatio 24 fps:lla = 24 x 120s = 2880 ruutua / otettua kuvaa  
* 2 minuutin animaatio 30 fps:lla = 30 x 120s = 3600 ruutua / otettua kuvaa 

* eli: fsp x animaation keston sekunnit  = kuvattavien ruutujen määrä. 

PERU                                               a)               b)             c)               d)            e)               f)              g)                     
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PERU                                                 EI MITÄÄN                HÄIVYTYS KUVAAN       HÄIVYTYS SISÄÄN        HÄIVYTYS MUSTAAN                                VALMIS 
                                                                                                    MUSTASTA                          JA ULOS                           KUVASTA 

HÄIVYTYSTEN avulla animaation eri osia voidaan:  
- ”sitoa yhteen” eri osia animaatiosta 
- luoda animaatioon sujuvaa  tauotusta ja jatkuvuutta 
- erottaa toisistaan eri tapahtumajaksoja (esim. ajalliset, paikan vaihtuminen jne.) 
- videon alussa (ennen ja jälkeen alkutekstien) & videon lopussa (ennen ja jälkeen lopputekstien) tekevät 

animaation eri vaiheisiin siirtymisestä sujuvampaa. 

c) KUVASUHDE (Aspect Ratio) 

    OLETUS                       CINEMA MODE                        NELIÖ                     PYSTYKUVA                            TV                          LAAJAKULMA 
    (16:9)                              (2.35:1)                               (Square)                    (Portrait)                            (4:3)                            (1.85:1)              

KUVASUHDE tarkoittaa kuvan leveyden suhdetta kuvan korkeuteen 

* OLETUS 16:9 eli 1,78:1 = TV, HD, HDTV, tietokonenäyttö, vlog, tutorial, (1920×1080 pikseliä)  
* TV   4:3 eli 1,33:1 = mykkäelokuva, TV, tietokonenäyttö, digitaalikamerat (ei juurikaan käytetä nykyään) 
* LAAJAKULMA (1.85:1) = 35 mm:n laajakangaselokuva, elokuvatunnelmaan pyrittäessä 

* Erityisesti 3D-animaatioita tehtäessä  kuvasuhde tulee suunnitella etukäteen.  
* Kuvasuhde  määrittää, mitä kuva-alaan mahtuu leveys- ja pystysuunnassa (vaikuttaa otoksien rajaukseen ja 

sommitteluun). 
* Animaation tekeminen kannattaa aloittaa Oletus 16:9, jos ei ole kovin kokenut animaation kuvasuhteen & 

tunnelman luoja.
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d)  ETUALA / MASKI / TAUSTA 

ETUALA / MASKI  / TAUSTA  = animaation valmiita etualan kuvaa rajaavia  kehyksiä / muuttavia  kuva-
alueita. Ilmaisessa appiversiossa saatavilla ainostaan ”ei mitään” ja kiikarimaiset, mustat kehykset. Green 
screen animoinnilla  (taustat digitaalisina kuvina / videoina tai itse nikkaroiden: maalaus, piirustus, 
rakentelu, sekatekniikat ym.) voi tehdä itse helposti haluamiaan taustoja.  

e) SUOTIMET

SUOTIMET, SUODATTIMET = animaation tunnelmaa, värejä ym. voi säätää suotimien avulla. Ilmaisessa 
versiossa on saatavilla vain vaihdoehdot  ”ei mitään” ja mustavalkoinen.  

f) KUVAN LAATU

SD (Standard Definition) resoluutio Euroopassa 576i, Pohjois-ja Etelä-Amerikassa 480p 
HD (High Definition) resoluutio 720p ja 1080p (full resolution)  
HQ (High quality) ei saatavilla ilmaisversiossa 
4K ei saatavilla ilmaisversiossa
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Play Last frames Only  = Toistetaan viimeisimmät kuvat 
Play as Loop = Jatkuva, ”looppaava” toisto 

g)  TOISTO 

AJASTIN  = voit määritellä aikavälin, jolloin automaattinen ajastin ottaa kuvan.  
a) Napauta kellokuvaketta ajastettua kuvausta varten,  
b) valitse liukuvalitsimella aikaväli (intervalli) kuvien välille  
c) täppää iPadia ajastinvalitsimen ulkopuolella  (pääset pois valikosta) 
d) aloita ajastettujen kuvien ottaminen täppäämällä punaista  ympyrää = kuvauspainiketta 
e) lopeta ajastettujen kuvien ottaminen täppäämällä ajastinkuvaketta ja liu’uta ajastimen 

liukuvalikko kokonaan vasemmalle (Ajastimen viiva kohdassa Off)  

6. MUUT  ASETUKSET / SÄÄTIMET:  

AJASTIMEN KÄYTTÖ saattaa vaatia harjoittelua, jotta animoinnissa ei tule viiveitä tai turhia ylimääräisiä kuvia.   

VALOTUKSEN JA TARKENNUKSEN SÄÄDÖT (automaattinen / manuaalinen)
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VALOTUKSEN JA TARKENNUKSEN SÄÄDÖT

AUTO -toiminto säätää koko ajan, joka kuvaan automaattisesti valotuksen ja tarkennuksen.  Tämä saattaa 
tuottaa nopeasti vaihtuviin kuviin epäsuotuisia valotuksen vaihdellessa välähtelyä, värin ja tarkennuksen 
muutoksia. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ, jos et hallitse kaikkia olosuhteita animaation teossa.  

AL  = AUTO LOCKED  -toiminnolla voit lukita  automaattisesti valikoidun valotuksen ja tarkennuksen.              
                                           SUOSITELLAAN ANIMAATIOTA ENSIMMÄISIÄ KERTOJA TEKEVILLE.  

P = IN PROGRAM MODE -toiminnossa voi täpätä ruutua ja kohdistaa manuaalisesti  tarkennuksen (focus). 
Toiminto ei muuta valotusta.  

M = IN MANUAL MODE -toiminnossa eri säätöjä asetetaan käsin. Ruudin täppääminen ei vaikuta 
tarkennukseen. Tämä toiminto sopii parhaiten kokeneille animaation tekijöille. M- valikosta aukeaa alla 
näkyvä lisävalikko: 

                                                   1)            2)            3)           4)          5)           6)          7) 

1) KAMERAVALIKKO (Camera Selection): Camera (ilmaisversio) /  Green screen (maksullinen) / Remote Camera (maksullinen) 
2) MANUAALINEN  VALOTUKSEN JA TARKENNUKSEN SÄÄTÖ  (IN MANUAL MODE) 
3) VALKOTASAPAINON SÄÄDÖT (WHITE BALANCE -kuvakkeiden selitykset yllä) 
4) TARKENNUS (Focus) Lukemat 0-10 pienempi lukema tarkentuu iPadia lähimpänä oleviin kohteisiin ja tausta muuttuu 

epätarkaksi. Suurempi luku tarkentaa kauempana oleviin kohteisiin ja etualalla, lähellä iPadia olevat kohteet muuttuvat 
epätarkoiksi.  

5) ISO-arvo tarkoittaa kameran kennon herkkyyttä valolle (50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640) Korkeampi ISO-
arvo =kuvataan hämärässä ilman jalustaa / halutaan saada nopeampi suljinaika. Mitä korkeamman ISO-arvon valitset 
kuvaamiseen, sen enemmän rakeisuutta / kohinaa lopulliseen kuvaan tulee. Laadukkaimmat kuvat saa matalimmalla iso-
arvolla (ISO 100), joka vaatii eniten valoa. Huomioithan, että  ISO-arvo vaikuttaa aukkoon ja suljinaikaan -esim. nosto ISO 
100:sta ISO 400:aan = pienemmät aukot ja nopeammat suljinajat. Em. muutos vastaa kahta aukkoa ja jokainen tuplaus on 
yksi aukko valoa. 

  keinovalo             lämmin          loisteputki        päivänvalo     puolipilvinen          hämärä
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6)   SULJINAIKA   (SHUTTER)  eli  valotusaika = kuinka kauan valoa pääsee kameran kennolle tai filmille (aika ilmaistaan 
sekunteina). Usein käytössä on  sekuntia lyhyempiä aikoja = suljinaika ilmaistaan murtolukuna Stop Motion Studiossa:  
1/1000   1/800  1/750    1/640    1/500   1/ 400    1/350     1/320     1/250    1/200   1/180   1/160    1/125    1/100  1/90   1/80   1/60.   Mitä nopeampi 
suljinaika, sen vähemmän aikaa kuvakennolle  pääsee valoa. Pidempi suljinaika, sen enemmän valoa pääsee kuvakennolle.  

7)  ZOOMAUS (ZOOM) Kuvaan lähentäminen ja loitontaminen.  

 + -merkin alta löytyvät:  

1. (Add Images)  LISÄÄ KUVIA = Maksullinen toiminto, ei käytettävissä 
ilmaisversiossa 

2. (Titles and Credits) OTSIKOT  JA TEKSTIT = Maksullinen toiminto, ei 
käytettävissä ilmaisversiossa, tämän toiminnon alla maksullisina versioina 
Titles, Credits, Speech Bubbles, Background ja Color.  

3. (Audio) ÄÄNET JA MUSIIKKI = (Recordings)  ÄÄNITTEET, (Theme music) TEEMAMUSIIKKI, (Sound effects) 
ÄÄNITEHOSTEET,  (Shared) JAETUT, (Library) KIRJASTO.  SAATAVILLA ILMAISVERSIOSSA! 

4. (Clip) ERI TOIMINTOJA  (piirtäminen, maalaaminen, green screen, teemat, efektit, 4K jne.) ei saatavilla 
ilmaisversiossa.  

KUVASTA AUKEAVAT / KUVAA SÄÄTÄVÄT  VALIKOT:

    OTA KUVA                          RUUDUN PYSÄYTYS      ÄÄNEN LISÄYS            KUVAN SÄÄTÖ             PYYHEKUMI                     UPOTUS

       VALINTA                          LEIKKAA                        KOPIOI                              LIITÄ                              KÄÄNTÖ                     POISTA
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* LEIKKAA (cut) , KOPIO (copy)  & POISTA (delete)  -toimintoja voi käyttää useampaan kuvaan saman aikaisesti. Käytä tällöin 
VALINTA (select) -toimintoa ensin valitaksesi kuvat.  

* KÄÄNTÖ / JÄRJESTYKSEN VAIHTO (reverse)  -toimintoa voi käyttää myös useaan kuvaan, jos valitset  (select) ne ensin. Voit 
kääntää / vaihtaa useamman kuvan järjestystä.  

OTA KUVA                         
RUUDUN PYSÄYTYS       
ÄÄNEN LISÄYS            
KUVAN SÄÄTÖ    
           
PYYHEKUMI  (Erase)   -toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun animaatioon tarvitaan  esim. lentävä tai leijuva 
hahmo tai esine.  Toimi seuraavasti: 1) ota ensin kuva, jossa ei ole esinettä kannattelevaa siimaa tai tukirakennetta.  ”Erase 
objects form the frame”      
  
UPOTUS 

ONION SKINNING (tai Ghosting) 
 -toiminnossa edellinen liike kuultaa / näkyy seuraavan liikkeen kanssa päällekkäin samassa 
ruudussa. Toiminnon tarkoitus on helpottaa liikkeiden hahmottamista. Alaspäin liu’uttamalla saat 
edellisen ruudun selvemmin näkyviin. 

KULKURADAN SUUNNITTELU / REITTI (Grid layer & Path layer) 
Animaatiossa esim. hahmon kulkureitin / -suunnan hahmottaminen voi olla joskus vaikeaa. Saat 
toiminnon täppäämällä ja pitämällä pohjassa Grid -symbolia (ruudutus liukusäätimen 
alapuolella). Valitse ”Edit ” muokataksesi rvaaka- ja pystyivien määrää ja vääriä. Täppää ”Path 
Layer” -toimintoa ja käytä siniä pisteitä apuna reitin luomisessa. Jokaisen viivan  ylitys reitillä  
näyttää kohteiden sijainnin jokaisen seuraavan siirron aikana.  Voit muokata lisättyjen  
reittimarkkereiden määrää tai liikettä kuvattavien  kuvaruutujen määrää täppäämällä ”Edit”.  
Täppää ”Drawing Layer” -toimintoa ja käytä piirustustyökalua (drawing tools)  piirtääksesi 
kuvattavan kohteen kiikeradan markkerit /merkkaukset. 


