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Osaaminen
Olen monialainen visualisti, jolla on erityistä kokemusta 3D-mallintamisesta. Koska alani hahmottui lapsuuden
piirtämisten ja 3D-tietokonepelien kautta, olen mallien säätämisessä kuin kotonani. Paneudun työhöni aina
tosissani ja loppuun asti. Kommunikoin tehtäväni selväksi heti alussa, niin vältytään turhalta työltä. Esteiden
ylittämiseen liittyy myös harrastukseni, akrobaattinen parkour-liikkuminen ja ajattelutapa, jota opetan työkseni
viikottain eri ikäisille (Parkour Akatemia, Espoon Työväenopisto). Eri ikäisiä ryhmiä ohjaan myös
Luonto-Liitossa, ja olen taidemallina kuvataiteilijoille. Mielikuvituksellisempi musiikki, video- ja valokuvaus ovat
myös iso osa maailmaani ja erityisosaamista.

Koulutus
Medianomi
EVTEK-ammattikorkeakoulu, 3D-visualisointi, Tikkurila
2004-2008
Media-assistentti
Riihimäen ammattioppilaitos, audiovisuaalinen viestintä, yo-pohjainen
2002-2004

Työkokemus
3D- ym. visualisointi
Arkkitehtitoimisto Livady
2015 – freelancer, projekti
3D-mallintaminen
-Kuvia lomamökin interiööristä
kalustamattomana
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
2014 -- 1 kk
Valokuvaus: tuotteet, tapahtumat, ihmiset
Evident Solutions Oy
2013 -- freelancer, projekti

3D-mallintaminen, animointi, videokuvaus
ja videoeditointi
-Lyhyitä, pelkistettyjä animaatio-looppeja
erilaisista hahmoista, esineistä ja ilmiöistä
(mm. gepardi, ufo, pallo, käsi, salamointi),
joita heijastetaan pienillä
videoprojektoreilla arkiseen ympäristöön,
tavoitteena (lasten) luovuuden ja
yhteistyökyvyn parantaminen
mobiilitekniikoita hyödyntäen

Sandra Kantanen
2012 -- freelancer, projekti
3D-mallintaminen ja animointi
-Hoitokodin käytävä tulevine
taidevalokuva-tauluineen, kamera-ajolla
esiteltynä

Artpix Oy
2011 -- freelancer, projekti
3D-mallintaminen
Tarkka, autenttinen 3D-malli auton
metallisista tukirakenteista
Piirtopalvelu Rautio
2008-2010 -- freelancer, useita projekteja
3D-mallintaminen ja animointi
-Älykäs liukuhihnalaite, jossa sensorit
laitteineen tunnistavat liukuhihnalla
kuljetettavan esineen asennon ja korjaavat
sen kohtisuoraksi
-Naisten kohdunkaulan syöpään kehitetty
hoitolaite, jolla syöpäpesäkkeitä sädetetään
vahingoittamatta tervettä kudosta
3D-mallintaminen, havainnekuvia
-Suurkeittiölaitteita: höyry- ja sekoituskone,
keksinvalmistuslaite, kermanerottelija,
dekantteri, jääntekokone, jäätelökone,
teollisuusuuni, tuotepakkaaja
-Tuulimyllyn koneisto: Yleiskuva
tuulimyllyistä vehreässä ympäristössä,
halkileikkaus erityyppisten tuulimyllyjen
sisäosista, joissa teknisiä laitteita
-Sähköauton ulkoilme
-Voimalaitoksen rakenteista pelkistettyjä
malleja

Ohjelmistot
3D:
Autodesk: 3D Studio Max 2012 (renderöijät:
Mental Ray, Default Scanline, Vray)
Luxology: Modo

2D:
Adobe: Photoshop CS2, After Effects CS6,
Dreamweaver CS4, Flash CS3, InDesign

Kielitaito
Suomi (äidinkieli), Englanti (hyvä), saksa
(kohtalainen), ruotsi (kohtalainen)

Rahapaja
2009 -- freelancer, useita projekteja
3D-mallintaminen, julistekokoisia kuvia
-Juhlaraha: 'Rauha ja turvallisuus'
-Juhlaraha: 'Eero Saarinen ja arkkitehtuuri'
-Kahden euron kolikko
-Näyttelytila, jossa maisemakuva
taustasermissä, penkkejä sekä juhlarahoja
sisältävä vitriini
Ruuti Productions ky, Suomen Purjehtijaliitto ry
2007 -- freelancer 8 kk
3D-mallintaminen ja animointi
-Opetuselokuva purjehduksen perusteista
(10 min).
Tuotanto Rinki oy
2005 -- 1 kk
3D-mallintaminen
-Asuinrakennusten mallinnusta.
Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen oy
2004 -- 2,5 kk, työharjoittelu
3D-mallintaminen, julistekokoisia
mainoskuvia
-Asuinrakennuskuvia Etuovi.comia varten.

Harrastuksia ja kiinnostuksen
kohteita (vähintään viikottain)
- Parkour
- Valo- ja videokuvaus, editointi (kaikenlainen
sisältö)
https://drive.google.com/folderview?id=0B1AiYo6
DTdwnNHZpYlFoMXBSWDQ&usp=sharing
- Uinti (kilpauintitausta)
- Tiede- ja sci-fi-maailma (filosofisempi
kyseenalaistelu)
- Musiikin kuuntelu (monipuolisesti, erikoisempi,
kokeellinen, progressiivinen, hyvällä nuottikorval

