
Kokemuksellinen kehittäminen
- Mitä virtuaalinen todellisuus on?Virtuaaliympäristöt koulutus



Päivän aikataulu

• 9.00-9.30 Esittäytymiset, alustus ja odotukset koulutukselle
• 9.30-10.15 Käytännön kokeilut kolmella eri pisteellä (ryhmä 1)
• 10.15-11.00 VR perusteet, esimerkit, sisällöntuotanto (ryhmä 1)

• 11.00-12.00 Lounastunti

• 12.00-13.00 Ryhmätyö: VR konseptit kirjastossa
• 13.00-13.15 Kahvitauko
• 13.15-13.45 Ryhmätöiden purku
• 13.45-14.15 Yhteenvetoa ryhmätöistä. VR-palvelut käytännössä - huomioitavaa
• 14.15-14.45 VR:n mennyt ja tuleva
• 14.45-15.00 Yhteenveto ja palaute



Keitä me olemme?

•Arno Lehtonen
• Ohjelmistosuunnittelija
• Rakentelen hienoja palveluita

yhdessä käyttäjien kanssa
teknologia- ja 
liiketoimintanäkökohdat
huomioiden
• Virtuaalitodellisuus:
• Immersiivinen tarinankerronta
• VR-visualisointeja
• Simulaattoreita
• Työpajoja
• Konseptointia, kokeiluita

•Mikko Nurmi
• Johdon neuvonantaja, 

asiakaslähtöisyys
• VR- ja AR-ratkaisuiden 

suunnittelukokemusta
• Pidän kokeellisista projekteista 

joissa voin ideoida uusia 
palveluita uudella teknologialla



Keitä te olette?

•Käydään läpi esittelykierros.
• Lisäksi voitte kertoa millaisia kokemuksia teillä on virtuaaliratkaisuista



Lyhyt ryhmäkeskustelu 
(5 min)

•Mitä odotuksia teillä on tämän päivän 
suhteen?
•Mitä haluaisitte tietää 

virtuaaliratkaisuista?

•Kerätään toiveet ja odotukset post-it 
lapuille.



Aamupäivän aiheet

• 1. VR/AR-ratkaisut: Esimerkkejä ja demoja (Arno)

• 2. Virtuaaliympäristöt: Käyttökohteet, esimerkkiprojektit ja 
käyttökokemus (Mikko)

•Ryhmät vaihtavat pisteeltä toiselle 10.15



Sanastoa

•VR – Virtual reality - Virtuaalitodellisuus
•AR – Augmented reality – Lisätty todellisuus
•XR – Edellisten kattokäsite



Virtuaalitodellisuuden tyyppejä

Todellisuus Lisätty todellisuus (AR) Virtuaalitodellisuus (VR)

Reaalimaailma

Tietokoneella luotu sisältö

XR



Laitteisto

•Matala taso
• Käytännössä kaikilla

moderneilla
älypuhelimilla
• Cardboard
• Hintaluokka: ~10€

(+ puhelin)

•Keskitaso
• Daydream, Samsung 

Gear Oculus Quest
• Hintaluokka: ~500€

•Korkea taso
• Oculus Rift, HTC Vive, 

PSVR, Windows Mixed 
Reality
• Hintaluokka: yli 1000€ 

(ml. tehotietokone)



Virtuaalitodellisuuden 
käyttökohteita



Simulaattorit

• Kontrolloitu harjoitusympäristö, joka tarjoaa
fyysistä ympäristöä suuremman joustavuuden

•Muuta simulaatiota reaaliajassa: voit luoda
tuhansia erilaisia harjoitustilanteita

• Ei vaadi kallista ja heikosti muunneltavaa
harjoitusympäristöä

• Tallenna ja katsele harjoitus myöhemmin
uudestaan



Opetuskäyttö

• Tutustu monimutkaisiin ilmiöihin
virtuaalitodellisuuden keinoin

•Opiskelija voidaan viedä keskelle
tilanteita, joita hänelle opetetaan

• Elämyksellisyys ja todentuntuisuus
opetusta tehostamassa



Kuntoutus ja
erityisryhmät

•Virtuaaliympäristöjä voidaan hyöd
yntää monenkaltaisessa kuntoutu
ksessa ja terapian muotona

• Esimerkiksi mielenterveyden
hoidossa: harjoittele ahdistavia
tilanteita turvallisessa ympäristössä

• Tarjoa erityisoppilaille helposti
lähestyttävää sisältöä



Suunnittelu ja tuote-
esittelyt

• Esittele, näe ja tunne
immersiivisen kokemuksen kautta

• Prototypoi, suunnittele yhdessä ja 
entistä nopeammin

• Tunne suunnitelmien mittasuhteet
oikean maailman tavoin

• Näe ympäristön vaikutus 
suunnitelmiisi



Itsensä ilmaisu

•Virtuaaliympäristöt tarjoavat uusia
tapoja itsensä ilmaisuus, taiteeseen
ja luovuuteen

•Virtuaaliseen maailmaan voidaan
yhdistää mitä moninaisimpia
virtuaalisia työkaluja, soittimia ja
muita välineitä.



Uudet liikunnan
muodot

•Virtuaaliratkaisuiden avulla
voidaan luoda aivan uuden
kaltaisia liikunnan muotoja, 
joissa yhdistyy liikunta ja
virtuaalitodellisuus

•Näillä ratkaisuilla voidaan
aktivoida uusia käyttäjäryhmiä
liikkumaan



Tarinankerronta

• Tarinallisia kokemuksia, jotka antavat
käyttäjän tutustua sisältöihin omilla
ehdoillaan virtuaalimaailmoissa ja 360-
videoissa

•Osallistava ja interaktiivinen tapa 
sisällöntuotantoon

• Interaktiiviset esineet ja tapahtumat
tarjoavat asiakkaalle wow-elämyksen



Esimerkkejä projekteistamme



VR-tarina lapsille 
magneettikuvauksesta

• Tavoitteena parantaa lapsipotilaiden 
asiakaskokemusta sairaalassa 
tehtäviin kuvantamisen tutkimuksiin 
liittyen
• Toisena tavoitteena tehdä 

lapsipotilaiden tutkimuksista 
nopeampia vähentämällä lasten 
ennakkoluuloja ja pelkoja liittyen 
tutkimukseen ja käytettävään 
laitteistoon.





Tesoman murha

•Virtuaaliseen tarinankerrontaan, 
360-aineistoon ja interaktiivisiin 
tapahtumapaikkoihin perustuva 
toteutus
•Käyttäjiä kiehtoi mahdollisuus 

tutkia esineitä ja asioita 
tarkemmin ja vapaassa 
järjestyksessä.
•Kuvat ja videot lisäsivät aiheen 

todentuntuisuutta





Virtuaalinen kauppa

• Tilojen virtuaalinen suunnittelu 
auttaa hahmottamaan tilan 
toimivuutta ennen kuin yhtään 
seinää on pystytetty
•Virtuaalista tilaa kuten kauppaa 

voidaan käyttää myös yhtenä 
tapana tehdä ostoksia tai asioida 
liikkeessä.



Poliisimuseo

• Toteutimme lisättyyn 
todellisuuteen perustuvan 
rikospelin Poliisimuseolle.
•Pelissä käyttäjä ratkoo 

kassakaappimurtoa etsien AR-
tabletin avulla johtolankoja 
huoneesta



Lasten kuvapeli

•Kehitteillä oleva lasten peli, 
joka hyödyntää lisättyä 
todellisuutta 
mustavalkopiirrosten 
"värittämisessä".



Suunnitteluohjeita



Haasteita

• Sisällön herättämät tuntemukset ovat todellisempia
• Soveltuvuus kohderyhmälle mietittävä tarkkaan
•Pahoinvointi
• Muistuttaa matkapahoinvointia
• Silmien väsyminen
• Asiat ovat näytöllä samalla etäisyydellä, vaikka vaikuttavat olevan kaukana
• Fyysisen ympäristön huomioon ottaminen
• Virtuaalilasit eristävät ympäristöstä täydellisesti
• Ergonomia
• Erityisesti työkäytössä



Demohetki!



Laitteet

• HTC Vive
• Google Earth
• Haluttaessa muutama 

muu sovellus

•Oculus GO
• Tietokonetomografian 

esittely lapsille
• Muita videosisältöjä

• iPad Pro
• Erilaisia AR-

sovelluksia
• Opetuslähtöisiä



Ryhmätyö



Tehtävänanto, osa 1

1. Jakaannutaan neljään ryhmään
2. Ideoikaa aluksi yksin useampia erilaisia VR- tai AR-palveluita, joita 

kirjasto voisi tarjota tulevaisuudessa.
3. Käykää ideat jatkojalostaen läpi. Valitkaa ideoista yksi tarkempaan 

käsittelyyn.
4. Määritelkää palvelun tarkempi sisältö, kohderyhmä, käytännön 

järjestelyt ja vaatimukset tiloilta, tekniikalta ja työntekijöiltä



Kansikuva

Jatketaan palvelukonseptin 
rakentamista ja konkretisointia 
luomalla siitä mainosmainen esitys. 
Ohjeet seuraavalla sivulla.

Tehdään konsepteille kuvitteellinen 
mainosmateriaali
1. Lehden kansikuvamainos
2. Käyttäjien lainauksia palvelusta
3. Twiittejä ja postauksia
4. Ja tottakai myös myyvä nimi



Konseptien esittely



Luotujen palvelukonseptien läpikäynti

•Kukin ryhmä esittelee palvelunsa, jonka he kehittivät. Käydään 
ratkaisua läpi erityisesti mainosmateriaalin avulla
•Kullakin ryhmälle on varattu esittelyyn viisi minuuttia sekä aikaa 

kommenteille



Huomioitavaa VR-palveluita tarjottaessa



Ihmisten osaamistaso digitaalisten 
ratkaisuiden käytössä

• Eri VR-ratkaisut soveltuvat eri 
tasoisten käyttäjien käyttöön

• Erilaiset ohjaimet ja 
vuorovaikutustavat vaikuttavat 
suuresti siihen miten helppoa 
käytön omaksuminen on

• Käytön opittavuus on käytön 
tehokkuutta tärkeämmässä 
roolissa.

• Eri VR-laitteissa on toisistaan 
poikkeavia vuorovaikutustapoja ja 
ohjaustapoja



Erityisryhmät ja 
käyttörajoitteet

• Virtuaaliratkaisut voivat tarjota uusia 
mahdollisuuksia erityisryhmille 
asioiden kokemiseen

• Toisaalta on hyvä huomioida, että 
virtuaaliratkaisut eivät sovellu kaikille 
käyttäjäryhmille

• Joillekin virtuaalilasit saattavat 
aiheuttaa pahoinvointia ja muita 
oireita.

• Silmien näkökyky saattaa rajoittaa VR-
lasien miellyttävää käyttöä



VR-sisällöt ja niiden 
sopivuus eri ikäryhmille

• Virtuaaliympäristö syventää läsnäolon 
kokemusta ja eristää käyttäjänsä helposti 
omaan maailmaansa

• Mikä ruudulta katsottuna vaikuttaa 
normaalilta, voi olla pelottava kokemus 
virtuaaliympäristössä

• Virtuaalilaseille löytyy hyvin paljon 
materiaalia, joka ei esimerkiksi sovi lasten 
katsottavaksi

• Ikärajasuositukset eivät välttämättä toimi 
sellaisinaan kun sisältö siirretään 
virtuaalimaailmaan

• Usein on tarkoituksenmukaista rajata 
laitteiden käyttö koskemaan vain tiettyjä 
valikoituja ohjelmia tai sisältöjä



Laitteiston 
kunnossapito

• Laitteistojen kunnossapito kannattaa 
huomioida laitteistoa valittaessa

• Esimerkiksi virtuaalilasien linssit, 
kehykset ja kiinnitysmekanismit 
joutuvat koville

• Laitteistojen puhdistuksen ja 
kuluvien osien vaihdon pitää olla 
mahdollista



Laitteiston lataaminen

• Virtuaaliratkaisut ovat 
menossa kohti 
langattomuutta. Samaan 
aikaan laitteiden akunkesto ei 
monesti ole vielä kehuttavalla 
tasolla.

• Laitteiden päivittäiseen 
ylläpitoon kuuluu niiden lataus 
käyttöhetkien välissä



Laitteiden turvaaminen 
ilkivallalta ja varkauksilta

• Laitteiden turvaamisen 
ilkivallalta ja varkauksilta on 
helpointa samoilla menetelmillä 
kuin muunkin sisällön ja 
laitteiden osalta.

• Virtuaaliratkaisut ovat herkkiä ja 
ne on helppo saada hajalle 
väärällä käytöllä.

• Esimerkiksi laitteiden varaus 
henkilökohtaisesti ja käyttötilan 
valvonta toimivat varmasti 
riittävän hyvin.



VR-toteutusten tilaaminen



VR-toteutuksen tilaaminen

• Erilaisia virtuaalisisältöjä voi tilata kuten 
valokuvia, videoita tai pelejäkin. Niitä 
löytyy valmiina tai niitä voi tilata 
haluamallaan tehtävänannolla

• Samalla tavalla kuin muissa sisällöissä, on 
tärkeää tunnistaa kohderyhmän tarpeet ja 
kiinnostuksen kohteen ja vastata niihin

• Suomessa ja maailmalla on VR-toteutuksiin 
erikoistuneita yrityksiä sekä digitaloja joilta 
löytyy VR-ratkaisuiden toteuttamiseen 
kykeneviä tiimejä

• Työmäärään ja kustannuksiin vaikuttavat 
suuresti mm. virtuaaliympäristöjen 
yksityiskohtaisuus, 3D-mallinnuksen määrä, 
vuorovaikutusmahdollisuuksien määrä sekä 
toteutuksen laajuus.

• Halvimmat virtuaaliympäristöön soveltuvat 
sisällöt syntyvät 360-kuvauksen avulla, joka 
vastaa melko pitkälle perinteistä 
videotuotantoa.



Historian havinaa ja tulevaisuuden tuulia



Virtuaalitodellisuuden (lyhyt?) historia



70-luvulta nykypäivään
• Simulaattorikehitystä 70 – 90 luvuilla
•Monia uraauurtavia keksintöjä tehtiin jo tuolloin
• Pään liikkeiden ja laitteiden seuranta 

• Ensimmäiset kuluttajatuotteet 80 ja 90-luvuilla
• Kaupallisesti floppeja

•Rajoitteena laskentateho



2010 - nykyhetki

• Teknologian kehitys johti
ensimmäiseen kaupallisesti 
menestyneisiin tuotteisiin 

•Oculus Rift aloitti nykyisten VR-laitteiden aikakauden vuonna 2012
• Sittemmin julkaistu HTC Vive, PSVR ja lukuisia muita laitteita



Tulevaisuuden näkymät

• Standardien kehittyminen, yhteiset rajapinnat
• Eri sovellukset on helppo saada toimimaan eri valmistajien laitteistolla

• Eri virtuaalitodellisuuden tasojen lähentyminen
• Laitteistot tukevat useaa mahdollista tapaa sisällön esittämiseen
• Käyttäjä voi valita sovelluksen mukaan, mitä tasoa käyttää

• Langattomuuden kehittyminen
• Langattomia ratkaisuita on, mutta ne ovat kömpelöitä ja teholtaan heikompia

•Verkkoselaimessa toimiva virtuaalitodellisuus
• Ei asennettavia ohjelmia

• Sisällöntuotannon ohjelmien kehittyminen



Resoluution kehittyminen

Lähde: https://varjo.com/vr-1/

https://varjo.com/vr-1/


Yhteys oikeaan maailmaan

• Esteiden ja ympäristön tarkka 
mallinnus automaattisesti
•Kokemuksen skaalaaminen 

käytettävissä olevan tilan 
mukaan
• 360-kameroiden ja skannerien 

kehittyminen

Lähde: Oculus Connect, https://youtu.be/arbvLDHvsKY?t=867



Liikkumisen simuloinnin kehitys

Lähde: roadtovr.com, 
https://www.roadtovr.com/infinad
eck-2018-prototype-hands-on-
most-natural-feeling-vr-treadmill-
yet/

https://www.roadtovr.com/infinadeck-2018-prototype-hands-on-most-natural-feeling-vr-treadmill-yet/


Esineiden tuominen virtuaalimaailmaan

Lähde: https://www.roadtovr.com/hands-on-tactical-
haptics-reactive-grip-haptic-controller-prototype-with-vive-
tracker-touch-and-custom-steamvr-tracking/

Lähde: DEAKIN University IISRI, 
https://www.flaimsystems.com/#Res
earch%20Development

https://www.roadtovr.com/hands-on-tactical-haptics-reactive-grip-haptic-controller-prototype-with-vive-tracker-touch-and-custom-steamvr-tracking/
https://www.flaimsystems.com/


Muun laitteiston kehitys

•Puvut ja hanskat
• Mahdollistavat fyysisen palautteen 

virtuaalisista asioista

• Ergonomian kehitys
• Silmikoiden keventyminen, 

silmäergonomian parantuminen

•Ääni- ja eleohjaus
•Muut aistit 

Lähde: https://teslasuit.io/

https://teslasuit.io/


Kasvojen tunnistus ja kehon seuraaminen

Lähde: Futurism, https://www.youtube.com/watch?v=wrtzXtYKems&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=wrtzXtYKems&t=3s


Päivän yhteenveto



Yhteenveto ja palaute

Yhteenveto
• Lyhyt kertaus päivän aikana 

käsitellyistä aiheista ja 
tehtävistä

• Johtopäätökset 
virtuaaliratkaisuiden 
mahdollisuuksista 
kirjastoympäristössä

Palaute
• Miten onnistuimme koulutuksen 

toteutuksessa?
• Vastasimmeko esitettyihin 

kysymyksiin?


