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Virtuaalitodellisuusteknologia on tuotteistunut edellisten vuosien aikana tarjoten arkkitehdeille uuden erinomaisen
suunnittelutyökalun ja esitystekniikan. Kyseessä on lähtökohtaisesti hyödyntämätön mahdollisuus varsinaisen ongelman
sijaan. Virtuaalitodellisuus on vieras media, jonka ominaispiirteet ovat immersio ja interaktiivisuus. Juuri nämä piirteet
tekevät siitä otollisen alustan asukkaan osallistamiseen oman asunnon suunnitteluun. Virtuaalitodellisuuden harppaus
on kuitenkin ollut teknologiavetoinen. Teknologian käyttöönottoa ja tehokasta käyttöä haittaa osaamisen ja tiedon
puute. Uutta teknologiaa on siis käytettävissä mutta on edelleen epäselvää miten sitä kannattaa käyttää. Diplomityö
sisältää siksi tietoa, joka edistää virtuaalitodellisuuden käyttöönottoa ja hyödyntämistä asuntojen osallistavaan
suunnitteluun. Toisin sanoen diplomityössä visioidaan suunnittelun asiakaskohtaamista ja suunnittelun menetelmiä.
Osallistavassa asuntosuunnittelussa asukkaat ovat mukana tuottamassa tietoa, ideoita ja konsepteja arkkitehtien
kanssa. Koska asukkaat haluavat osallistua eri tavoin, suunnitteluprosessin on jousettava tilanteeseen sopivaksi.
Osallistavan suunnittelun menetelmät perustuvat pääosin käyttäjän vaikeasti jaettavan hiljaisen tiedon muuttamiseen
suunnittelijalle helposti jaettavaksi eksplisiittiseksi tiedoksi. Virtuaalitodellisuus auttaa suunnittelijoita kommunikoimaan
suunnitelmia asukkaille samalla auttaen asukkaita osallistumaan suunnitteluun. Toisaalta virtuaalitodellisuuden
interaktiivisuus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia joiden avulla asukas voi kokeilla suunnittelun eri vaihtoehtoja
virtuaalisessa asunnossa. Asukkaan voidaan siis antaa tutkia unelmiaan virtuaalitodellisuuden kautta samalla
kommunikoiden hiljaista tietoa suunnittelijalle.
Työn teoreettinen osuus käsittelee virtuaalitodellisuutta mediana ja asukkaan osallistamista luovaan toimintaan
kirjallisuuskatsauksen keinoin. Jälkeenpäin pohditaan tapoja, joilla virtuaalitodellisuusteknologiaa voidaan soveltaa
osallistavan suunnittelun menetelmiin. Lopuksi on otettu selvää asukkaiden odotuksista virtuaalitodellisuuden kautta
osallistumiseen haastattelemalla potentiaalisia käyttäjiä.
Diplomityö voi esimerkiksi toimia inspiraation lähteenä suunnittelun ammattilaisille ja yrityksille jotka haluavat käyttää
virtuaalitodellisuutta suunnittelun välineenä. Etenkin ajatukset asuintilojen visualisoinnin uusista menetelmistä ja siitä,
miten suunnittelupalveluja voidaan kehittää elämyksellisempään suuntaan saattavat olla heille erityisen kiinnostavia.
Työ sisältää toisaalta myös osia jotka voivat olla kiinnostavia virtuaalitodellisuutta hyödyntävien suunnittelu- ja
visualisointiohjelmistojen kehittäjille.
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Virtual reality technology has become productized in recent years providing architects an excellent tool for design and
presentation of space. Therefore the thesis focuses first and foremost on a missed opportunity rather than a problem.
Virtual reality is regarded as an unexplored media whose primary attributes are immersion and interactivity. These very
features makes it an auspicious platform for engaging future residents to co-design their apartments. However, the
recent advances in virtual reality have been mainly technology driven. Introducing and using the technology in
architectural design is now mainly hindered by the lack of know-how and research. While there is new technology
available it’s not yet fully clear how to use it to its full potential. Consequently the thesis contains information that will
help spread virtual reality technology in the housing co-design community. As such the thesis is about envisioning the
client service of architectural design and its design techniques.
In housing co-design future residents take part in the design process by creating information, ideas and concepts
together with architects. As residents wish to take part in various ways the design process needs to be flexible. Codesign methods usually strive to convert tacit knowledge of the user into explicit knowledge for the designer. Virtual
reality allows designers to communicate their ideas while also helping residents participate in design. Furthermore, the
interactivity of virtual reality enables residents to try out diverse alternatives in a virtual apartment. This way residents
explore their own visions while simultaneously communicating their tacit needs to designers.
The theoretical portion of the thesis is a literary review approaching virtual reality as a media and how to involve
residents in a creative process. This is followed by examining ways to integrate virtual reality technology to co-design
methods. Finally residents’ expectations about participating via virtual reality are examined by interviewing potential
future users.
The text may be a source of inspiration for design professionals and companies looking into using virtual reality as a
design tool. Ideas regarding new ways to visualize living spaces and ways to develop design services into experiences
may thus be of special interest. The thesis also includes parts which may be of interest to developers of design and
visualization software using virtual reality.

Erityisesti Niko Viroselle Fira Oy:stä, Maria Snäkinille,
Jaakko Viitaselle ja Ville Wikströmille Fira Palvelut Oy:stä
parhaasta mahdollisesta tuesta työn aikana. Kiitän teitä
myös mahdollisuudesta perehtyä virtuaalitodellisuuteen
monipuolisesti sekä tilaisuudesta kirjoittaa diplomityö
ajankohtaisesta aiheesta.

Vaimolleni Stella Kurténille lukemisesta, kuuntelemisesta
ja kommentoinnista.

Markku Hedmanille työn ohjauksesta, tarkastamisesta
sekä keskusteluista.

Tero Vanhaselle Fira Oy:stä mahdollisuudesta osallistua
Slush tapahtumaan.

Mika Peltolalle ja Tero Pänkäläiselle Deeptale Oy:stä
sekä muille slushpolis projektiin osallistuneille
mahdollisuudesta perehtyä hybriditodellisuuteen.

Kiitos myös haastatteluihin osallistuneille.

Diplomityön kontekstissa virtuaalitodellisuuden kautta
suunnitteluun osallistuva henkilö. Sanat ovat pääosin
vaihdettavissa keskenään.
Voimakas ja mieleenpainuva kokemus.
Elämys virtuaalisessa maailmassa olemisesta. Virtuaalitodellisuus
koetaan virtuaalitodellisuuslaitteiden kautta immersiivisenä ja
interaktiivisena simulaationa. (Sherman & Craig 2003: 13).
Median kautta hahmottuva kuvitteellinen paikka.
Virtuaalitodellisuuden sisällön määritelmä. (Sherman & Craig
2003: 7)
Laite jonka kautta virtuaalitodellisuus koetaa n. Esimerkiksi
virtuaalitodellisuuslasit tai CAVE.
Virtuaalitodellisuuslaitteiston, -sovelluksen ja –sisällön
muodostama kokonaisuus.
Virtuaalitodellisuuden muoto jossa virtuaaliset asiat esitetään
todellisen maailman osana. (Sherman & Craig 2003: 18).
Lisätyn todellisuuden kaltainen virtuaalitodellisuuden muoto
jossa virtuaalisten ja todellisten asioiden välillä on
vuorovaikutusta.
Voimakas kokemus todentuntuiseen virtuaalitodellisuuteen
uppoamisesta. Muistuttaa esimerkiksi kirjaan uppoamista.
(Sherman & Craig 2003: 18)
Askarreltu asia josta kerrotaan tarina suunnitteluun osallistuville.
Paikan järjestelyn ja yksityiskohtien viittoma ehdotus sen
käyttötarkoituksesta. Paikka voi esimerkiksi olla tiettyä toimintaa,
esinettä tai mielialaa varten. Paikantuntu erottaa lisäksi tilan tai
ympäristön paikat toisistaan. (Unwin 2009: 32 -33)
Tilan arkkitehtonisten elementtien muodostaman järjestyksen,
muodon ja mittakaavan antama vaikutelma. Myös esimerkiksi
äänet, materiaalit, värit, ilmasto ja etenkin valo vaikuttaa
tilantuntuun.
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1. Visuaalisuus arkkitehtuurissa

Valmis rakennus on aina ainutlaatuinen tuotos. Sen tuotantoprosessit ja rakennusosat ovat
toistettavia mutta lopullinen talo on aina tavalla tai toisella uusi. Tämä asettaa asiakkaan
erikoiseen asemaan koska lopullista tuotetta ei voida esitellä etukäteen tai prototypoida.
Rakennushankkeen asiakkaan on tehtävä ostopäätös vaiheittain sopimusten, laskelmien,
suunnitelmien ja kuvien perusteella. Rakenteilla olevan asunnon ostaja on vastaavassa tilanteessa
sillä ostopäätös ja siihen liittyvät valinnat tehdään monimutkaisen ja osin puutteellisen
informaation perusteella.

Monelle asunto on elämän suurin yksittäinen ostos ja asuntolainaa maksetaan vuosikymmenten
ajan. Asuntojen hinnat perustuvat asioihin joita on hel ppo verrata toisiinsa, kuten pinta-alaan,
sijaintiin ja kerrokseen. Rakenteilla olevan asunnon toimivuus, tilaratkaisut ja estetiikkaa ovat
vaikeasti arvioitavissa ja niillä on vähemmän merkitystä asunnon rahalliseen arvoon. Suunnittelun
laadulla on siis selkeästi vähäpätöisempi vaikutus asunnon hintaan mutta se vaikuttaa kuitenkin
ratkaisevasti asiakkaan mieltymykseen asuntoa kohtaan. Tähän vaikuttaa se, että rakentamattoman
tilan arkkitehtonisia arvoja on vaikea tuoda esiin myyntityössä nykyisillä menetel millä.

Virtuaalitodellisuus kuulostaa ensi kuulemalta scifi tarinan fantastiselta konseptilta.
Se nimittäin mahdollistaa kuvitteellisessa paikassa vierailemisen.

Uskomattomuudestaan huolimatta virtuaalitodellisuus on jo nykypäivää. Lienee itsestään selvää,
että se tarjoaa ennenäkemättömän mahdollisuuden arkkitehtuurin prototypointiin. Tänään
asiakkaalle näytetään kuvia ja piirustuksia suunnitteilla olevasta talosta - huomenna hänet viedään
vierailulle rakentamattomaan rakennukseen. Virtuaalitodellisuus ei sinänsä edes ole uusi
teknologia, sillä sitä on tutkittu ja kehitetty vuosikymmenten ajan. Sen sijaan
virtuaalitodellisuuslaitteiden laatu ja käytettävyys ovat harpanneet eteenpäin edellisinä vuosina.
Virtuaalitodellisuuslasit ovat tuotteistuneet hintojen laskiessa kuluttajatasoa kohti.
1

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen rakennusalalla avaa paljon mahdollisuuksia juurikin tilojen
esittelyssä, prototypoinnissa ja simuloinnissa.

Virtuaalitodellisuuden kehittyminen on kuitenkin vain pieni osa laajempaa teknologian ajamaa
yhteiskunnallista muutosta. Taskussasi on älypuhelin jolla voit kommunikoida lukemattomien
muiden ihmisten kanssa välittömästi tai hakea tietoa haluamastasi aiheesta. Teknologian ja tiedon
lisääntyminen ja saavutettavuus ei vaikuta pelkästään suunnittelun työkaluihin vaan myös sen
kysyntään ja merkitykseen. Onko suunnittelun konteksti siis muuttumassa ja miten siihen voidaan
varautua?

Kuluttajan rooli on ainakin muutoksessa tietämättömästä tietoiseen vaikuttaen hänen käytökseen
ja arvon määritelmään. Tulevaisuuden asiakkaat haluavat olla mukana määrittelemässä ja
tuottamassa arvoa. Osallistava suunnittelu tarjoaakin tälle sopivan alustan, jonka avulla arvo
syntyy asiakkaan ja yrityksen yhteistyön tuloksena. Osallistavan suunnittelun ja virtuaalitodellisuuden yhdistäminen on otollinen tilaisuus asukkaan osallistamiseen oman asunnon
suunnitteluun elämyksellisellä tavalla.
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2. Tutkimustehtävä

Diplomityö käsittelee kahta aihepiiriä: osallistavaa suunnittelua ja virtuaalitodellisuutta. Työn
tutkimuksellinen tavoite on muodostaa uusi asuntosuunnitteluun sovellettava synteesi kyseisistä
aihepiireistä. Tutkimus antaa samalla myös pohjan lupaavan aihepiirin jatkotutkimukselle. Nykyisin
aiheiden yhteydestä on olemassa vain vähän ajankohtaista tukimuksellista tietoa.
Teknistaloudellisena päämäärä on visioida asuntosuunnittelun prosessia ja ennen kaikkea sen
tekniikoita. Jatkokehittämisen myötä nämä saattavat tuottaa toteutuskelpoisia konsepteja. Työn
yhteiskunnallinen päämäärä on innovoida uusia tapoja jotka auttavat ja innostavat ihmisiä
löytämään parempia ratkaisuja asuntoihinsa.

Näin ollen tutkimuksen päätavoite on tuottaa tietoa, joka edistää virtuaalitodellisuuden
käyttöönottoa ja hyödyntämistä asuntojen osallistavaan suunnitteluun.
Tutkimuksen ajankohtaisuus perustuu virtuaalitodellisuusteknologian vilkkaaseen kehittymiseen
edellisten vuosien aikana. Uutta teknologiaa on käytettävissä joskaan sitä ei vielä osata käyttää.
Synteesin ajankohtaisuudesta poiketen diplomityön aihepiirit eivät kuitenkaan ole uusia. Sekä
osallistavaa suunnittelua että virtuaalitodellisuutta on nimittäin tutkittu pitkään. Sen sijaan työn
uutuusarvo kumpuaa juuri uuden teknologian soveltamisesta suunnitteluun.
Tutkimusongelmaa voidaan verrata rakenteeltaan sipuliin. Sen uloimmat kuoret käsittelevät
kysymyksiä siitä, mitä virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen osallistavaan asuntosuunnitteluun
voisi tarkoittaa käytännössä. Periaatteeltaan nämä kysymykset ovat teorian soveltamista. Kuoren
seuraavat kerrokset käsittelevät teoreettisia kysymyksiä siitä, miten virtuaalitodellisuutta voidaan
hyödyntää osallistavaan asuntosuunnitteluun. Tutkimusongelman ytimessä on kuitenkin kysymys,
miksi virtuaalitodellisuuden ja osallistavan asuntosuunnittelun synteesi on tarpeellinen.
Tutkimusongelman kerrokset on muotoiltu tutkimuskysymyksiksi.
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Tämä kysymys antaa merkityksen päätutkimuskysymykselle mutta on sille
alisteinen.

Tämä on päätutkimuskysymys. Päätutkimuskysymys on pilkottu pienempiin
kokonaisuuksiin:
o


o

o


Tutkimuskysymyksiin vastataan tekstissä ja vastausten tärkeimmät kohdat toistetaan lukujen
yhteenvedoissa. Päätutkimuskysymyksen vastaus on yhdistelmä muiden tutkimuskysymysten
vastauksista. Näin ollen se on esitetty viimeisessä luvussa, joka on koko diplomityön yhteenveto.

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusstrategiaa. Näin ollen tietoa on
analysoitu induktiivisesti edeten yksittäisistä havainnoista yleisiin arvioiden havaintojen
merkitystä. Aineistoa on siis analysoitu monipuolisesti mutta merkityksellisiä havaintoja on myös
pyritty tutkimaan yksityiskohtaisemmin. (Creswell 2013; 32) Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat
kirjallisuusanalyysi, haastattelut ja prototypointi. Kirjallisuusanalyysin avulla diplomityö liitettiin
muihin tutkimuksiin viittaamalla niistä tehtyihin julkaisuihin. Samalla etsittiin ja organisoitiin
erillään olevien aiheiden sisäisiä yhteyksiä. Kirjallisuusanalyysin avulla tunnistettiin lisäksi
aihepiirien keskeiset asiat antaen tilaa eri tutkijoiden näkökulmille. (Creswell 2013; 60)
Tutkimustavoitteen mukaisesti analysoimalla pilkottu tieto on yhdistetty uudeksi synteesiksi.
Lopuksi synteesi validoitiin haastattelujen kautta.
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Kirjallisuusanalyysi on esitetty luvuissa 3 Asukas Suunnittelijana ja 4 Virtuaalitodellisuus
Arkkitehtuurin Mediana. Kirjallisuusanalyysi jatkuu luvussa 5 Osallistava virtuaalitodellisuus.
Osallistavan suunnittelun ja virtuaalitodellisuuden synteesiä käsitellään luvuissa 5 ja 6 Asukkaan
odotukset. Tulosten validointi tapahtuu haastattelujen kautta luvussa 6. Haastattelut tuottavat
toisaalta uutta tietoa jonka avulla synteesiä tarkennetaan. Aihepiirejä käsitellään näin ollen aluksi
teoreettisesti ja jälkeenpäin käytännöllisten tekniikoiden ja teknologioiden kautta . Lopuksi
tekniikoita ja teknologioita sovitetaan yhteen konseptitasolla ja selvitetään, miten ne vastaavat
asukkaiden odotuksia.

Laadullisessa tutkimisessa ei yleensä esitetä hypoteeseja ja pyritään välttämään ennakkooletuksia. Koska ennakko-oletuksista ei kuitenkaan päästä täysin eroon ne on hyvä tiedostaa.
Tutkimukseen ryhtyessä on lähtökohtaisesti oletettu virtuaalitodellisuuden ja osallistavan
suunnittelun yhdistämisen olevan mahdollista. Sen on myös oletettu olevan tarpeellista.
Käytännöllisemmin virtuaalitodellisuuslasien suomien mahdollisuuksien antama vaikutus on
motivoinut tutkimaan aihetta. Filosofiselta kannalta tutkimus seuraa konstruktivistista
tietoteoriaa. Tutkimustapaan liittyy siis oletus siitä, että tietoa voidaan rakentaa useiden
subjektiivisten interaktioiden kautta (Creswell 2013; 37-38). Näin ollen aiheista on pyritty
löytämään monipuolisia näkemyksiä. Tämä on esimerkiksi vaikuttanut aineiston valintaan ja
haastattelumenetelmään. Tutkimusmenetelmää voisi periaatteessa verrata tutkimusmatkaan jossa
lopullinen kohde ei ole tiedossa matkaan lähtiessä.

Diplomityö on lähtökohtaisesti rajattu arkkitehtuuriin ja asuntosuunnitteluun. Virtuaalitodellisuus
ja osallistava suunnittelu ovat yleisiä aihepiirejä , joita on sovellettu asuntosuunnitteluun.
Asuntosuunnittelun piirissä on käytetty tarkempaa rajausta jossa asioiden merkitystä ja
sovellettavuutta pohditaan lähtökohtaisesti asukkaan kannalta. Näin ollen arkkitehtisuunnittelun
kannalta tutkimus rajoittuu tehtäviin, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä asukkaan kanssa. Näitä
ovat esimerkiksi suunnittelutapaamiset, esittelytilaisuudet ja muut asiakaskohtaamispisteet.
Asuintilojen suhteen diplomityö rajautuu käsittelemään suunnitteilla olevia tiloja.
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Virtuaalitodellisuusteknologioiden kannalta
diplomityö rajautuu visuaalisiin teknologioihin
niiden ollessa oleellisimpia arkkitehtuurin
esittämiselle. Työssä ei esimerkiksi käsitellä
haptisia laitteita tai ääntä virtuaalitodellisuudessa.
Datahansikas on esimerkki haptisesta
virtuaalitodellisuuslaitteesta.
Virtuaalitodellisuussovelluksia käsitellään
määrittelyjen kautta – eli mitä niiden pitäisi olla.
Virtuaalitodellisuuden kautta esiteltävien 3DKaavio 2.2. Design thinking suunnitteluprosessin

mallien tuottamista käsitellään samaan tapaan.

kautta halutaan kehittää konsepteja, jotka ovat

Virtuaalitodellisuutta ja osallistavaa

haluttavia, taloudellisesti kannattavia ja

asuntosuunnittelua yhdistäviä konsepteja

teknisesti toteutettavia.

verrataan vasemmalla esitetyn design thinking
kaavion mukaan.

Tieteellistä kirjallisuutta haettiin pääasiassa Tampereen teknillisen yliopiston käytössä olevien
tietokantojen hakujen sekä tietysti tutkimuksessa käytettyjen tekstien lähdeluetteloiden kautta.
Aineistoa on myös haettu google scholarin ja wikipedian lähdeviitteiden avulla. Käytettävät
aineistot valittiin niiden aihepiireihin liittymisen ja ajankohtaisuuden perusteella.

Kuten aikaisemmin mainittiin tutkimukseen ryhtyessä käytössä on ollut vain vähän ajankohtaista
aihepiirejä yhdistävää tutkimuksellista tietoa. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä
arkkitehtisuunnittelussa on tutkittu pääosin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. 2000-luvun alun
jälkeen aihepiirin tutkiminen on ollut yllättävän vähäistä. Samalla teknologia on kehittynyt paljon
edellisten vuosien aikana. Aikaisemmat tutkimukset ovat usein teknologiaorientoituneita ja siksi
paikoitellen vanhentuneita. Diplomityön kannalta osuvin aikaisempi tutkimus kuvaillaan
artikkelissa Virtual Reality Used in a Collaborative Architectural Design Process (Först & Warren
2000). Sekin on kuitenkin case-tapaus vanhentuneesta teknologiasta. Aineiston haun aikana ei
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löytynyt aikaisempaa osallistavaa asuntosuunnittelua ja virtuaal itodellisuutta yhdistävää
tutkimusta. Täten diplomityö paikkaa tutkimusmaastossa olevaa aukkoa. Edellä mainituista syistä
diplomityössä on jouduttu käyttämään erillistä aineistoa virtuaalitodellisuuden ja osallistavan
suunnittelun tutkimiseen.

Oleellisin diplomityössä käytetty virtuaalitodellisuuteen liittyvä aineisto on kirja: Understanding
Virtual Reality: Interface, Application and Design (Sherman & Craig 2003). Teoksen syvällinen
katsaus virtuaalitodellisuuteen ei ole vanhentunut ja siinä käsitellään nykyisten teknologioiden
varhaisia iteraatioita. Teoksen kautta hankittua tietoa on verrattu nykyaikaisten alustojen
dokumentaatioon kuten Oculus Rift Development Documentation (Oculus VR 2016) ja Holographic
Development Documentation (Microsoft 2016).

Osallistavan suunnittelun kannalta Elizabeth B.-N. Sanders tunnistettiin aiheen kannalta
oleelliseksi tutkijaksi. Hänellä on monia julkaisuja osallistavasta suunnittelusta joihin muut tutkijat
usein viittaavat. Aiheen tieteellinen dialogi sisältää kuitenkin eroavia näkemyksiä osallistavan
suunnittelun arvonmuodostuksesta. Sandersin teksti sisältää tyypillisesti transformatiivista
filosofiaa jossa osallistavan suunnittelun tuottaman arvon päämäärä on yhteisöllinen muutos
(Sanders 2013: 62-63, 65-68). Useat muut tutkijat tunnistavat osallistavan suunnittelun arvon
syntyvän asiakkaan ja yrityksen edistyksellisen interaktion kautta (Prahalad & Ramaswamy 2004: 6,
Berger & Piller 2003: 43-44). Toisaalta on perusteltua esittää näkemysten täydentävän toisiaan
keskenään kilpailemisen sijaan (Sanders 2008).
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3. Asukas suunnittelijana

Kolmannen luvun päämäärä on antaa vastaus diplomityön ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”Miksi
virtuaalitodellisuuden ja osallistavan asuntosuunnittelun yhdistäminen on tarpeellista? ”. Kysymykseen vastaaminen
helpottuu kuitenkin kun ymmärrämme, mistä osallistavassa suunnittelussa ylipäätänsä on kyse. Näin ollen kolmas
luku alkaa vastaamalla tutkimuskysymykseen: Mitä osallistava suunnittelu on? Aluksi selvitetään mitä termi tarkoitta
ja miten se eroaa muista vastaavista termeistä.

Osallistavassa suunnitteluprosessissa kaikki osapuolet ovat mukana aktiivisina vaikuttajina.
Suunnitteluprosessiin voivat osallistua myös ihmiset, joilla ei ole suunnitteluun liittyvää koulutusta
tai osaamista. Loppukäyttäjä ja muut sidosryhmät halutaan osallistaa suunnitteluprosessiin jotta
lopputulos paremmin palvelisi tarkoitustaan. Osallistavaa suunnittelua käytetään monipuolisesti
monilla luovilla aloilla kuten esimerkiksi arkkitehtuurissa, tuotesuunnittelussa ja
ohjelmistosuunnittelussa. Prosessissa hyödynnetään usein vastaavia menetelmiä kuten
humanistisissa tieteissä. Vastaavia menetelmiä on käytetty esimerkiksi psykologiassa,
antropologiassa, sosiologiassa, työtutkimuksessa, viestintätutkimuksessa ja valtiotieteessä.
Osallistava asuntosuunnittelu tarkoittaa asukkaan osallistamista suunnitteluun. Osallistumisen
määrä vaihtelee suuresti osallistavan suunnittelun eri lähestymistavoissa. Kuten Päivi Ylitalo-Kallio
(2012: 1) pohtii kirjoitelmassaan aihepiirin terminologia on epäyhtenäinen sekä, että
samankaltaisia käytäntöjä kutsutaan eri nimillä. Muita osallistavalle suunnittelulle käytettyjä
termejä ovat esimerkiksi:


Yhteissuunnittelu



Käyttäjäkeskeinen suunnittelu



Palvelumuotoilu



Vuorovaikutussuunnittelu



Muutoksen suunnittelu

Kaikkia näitä termejä yhdistää se, että käyttäjän näkemystä pidetään kiinnostavana ja tärkeänä
suunnittelun näkökulmasta. Halutaan, että lopputulos vastaa tarpeita ja on sopiva käyttäjälle.
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Osallistavassa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota suunnittelutapaan. Osallistava
suunnittelu ei esimerkiksi ole tyylisuuntaus (Ylitalo-Kallio 2012: 2-3). Listatut termit
käyttäjäkeskeistä suunnittelua lukuun ottamatta ovat hyvin lähellä toisiaan . Diplomityön rajauksen
vuoksi perehdytään juuri osallistavaan suunnitteluun mutta esitetään myös sen eroja
käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Sanders korostaa, että osallistava ja käyttäjäkeskeinen suunnittelutapa eroaa toisistaan
kohdeihmisten aktiivisuuden kannalta. Käyttäjäkeskeisessä mallissa käyttäjät ovat passiivisia
tutkimuskohteita, siinä missä osallistavassa mallissa he osallistuvat tiedon, ideoiden ja konseptien
tuottamiseen. Käyttäjäkeskeinen malli on asiantuntijalähtöinen. Sen sijaan osallistavassa mallissa
käyttäjä voi toimia asiantuntijan roolissa. (Sanders 2013: 61) Hän on niin ikään
kokemusasiantuntija ja suunnittelijan tulee suhtautua häneen kuten muihin asiantuntijoihin.
(Sleeswijk Visser et al. 2005: 120-121)

Aiheen historia antaa sopivan lähtökohdan osallistavan suunnittelun taustan syvemmälle tarkastelulle.

Suunnittelijat ovat siirtyneet yhä lähemmäksi lopullista käyttäjää yli viidenkymmenen vuoden ajan.
Ajatus siitä, että tuotekehitys lähtee asiakkaiden tarpeista on yleistynyt etenkin teollisu uden
aloilla, joilla tuotteiden ominaisuuksien lisääminen tai parantaminen ei enää tuota tarpeeksi
lisäarvoa. Aihepiirin ensimmäiset edistysaskeleet liittyivät käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.
Asiantuntijat observoivat ja haastattelivat passiivisia käyttäjiä. Käyttäjien tehtäväksi jäi annettujen
ohjeiden suorittaminen ja muiden tuottamien konseptien arvioiminen. Näin ollen käyttäjä oli
tutkimuksen kohde. Nykyään tämä käytäntö on vakiintunut teolliseen käytäntöön ja koulutukseen.
(Sanders & Stappers 2008: 5)

Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa oli alun perin vahva etenkin Yhdysvalloissa. Asiakkaita tutkimalla
haluttiin saada selville heidän mieltymyksiä jotta voitaisiin kehittää houk uttelevampia tuotteita.
70-luvulla voimistui ajatus siitä, että käyttäjä osallistetaan suunnittelun alkuvaiheisiin. Osallistava
suunnitteluprosessi on kehittynyt Pohjois-Euroopassa. Osallistavassa lähestymistavassa puhutaan
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yleensä käyttäjästä asiakkaan sijaan ja hänet mielletään kumppanina. Kumppanikäyttäjälle
annettiin enemmän vaikutusvaltaa informaation, ideo iden ja konseptien tuottamiseen kuin
asiakkaalle. (Sanders & Stappers 2008: 6-7)

Käyttäjäkeskeinen asuntosuunnittelu voisi tarkoittaa sitä, että asuntoratkaisut perustuvat
kohderyhmän tarpeisiin. Esimerkiksi eläkeläisille suunnatussa kerrostalossa kiinnitettäisiin erityistä
huomiota esteettömyyteen. Osallistava asuntosuunnittelu puolestaan tarkoittaisi että asunnon
tuleva tai nykyinen asukas olisi aktiivisessa vuorovaikutuksessa suunnittelijoiden ja konsulttien
kanssa. Asunnon ratkaisut perustuisivat täten asukkaan tarpeisiin eikä yleisiin kohderyhmän
oletettuihin tarpeisiin. Osallistavassa asuntosuunnittelussa asukkaan on siis oltava tiedossa
suunnittelun alkuvaiheessa. Vastaava esimerkki tästä voisi olla korjattava asuinkerrostalo jonka
asukkaille annetaan mahdollisuus mukauttaa asuntoaan muista asunnoista riippumattomasti.
Asukkaalle voidaan esimerkiksi antaa mahdollisuus määritellä materiaaleja, varustetasoa, tilajakoa
ja kiintokalusteita.

Osallistavaa suunnittelua on harjoitettu Pohjois -Euroopassa noin 40 vuotta. Varhaiset projektit
liittyivät pohjoismaalaisiin ammattijärjestöihin kuten norjalaiseen NJMF -, ruotsalaiseen DEMOS- ja
tanskalaiseen DUE-järjestöön. Teollisen tuotannon arvoa haluttiin nostaa osallistamalla
työntekijöitä uusien järjestelmien kehittämiseen. Lähestymistapa hyödynsi suunnittelijoiden ja
tutkijoiden teoreettista asiantuntijuutta mutta onnistui samalla hyödyntämään työntekijöiden
käytännöllisiä kokemuksia. Työntekijöille annettiin mahdollisuus vaikuttaa työpaikan kehittämiseen
jotta se palvelisi heidän työtapojaan. (Sanders 2013: 61-62)

Myöhemmin osallistava suunnittelu ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu yleistyivä t kansainvälisellä
tasolla eikä mennyt kauan ennen kuin ne rupesivat vaikuttamaan toisiinsa. Asiakasfokus ja
osallistava periaate voitiin sulauttaa yhteen malliksi , jossa asiakkaat osallistetaan suunnitteluun.
Käyttäjäkeskeiselle lähestymistavalle tämä tarkoitti että asiakas ei pelkästään ollut
asiakassegmentin edustaja vaan että hänet miellettiin omien tarpei densa asiantuntijana. (Sanders
2013: 61-62) Yhdysvalloissa osallistavalle suunnittelulle käytetään sanoja ”co-design” ja ”cocreation". Sandersin (2013: 62, 67-68) mukaan sanoja käytetään melko vapaasti ja metodit eivät
aina ole yhteensopivia osallistavan suunnittelun päämäärän kanssa. Hän esittää esimerkiksi että,
co-creation usein liittyy markkinointiin, myyntiin tai levitykseen jossa halutaan luoda ja ylläpitää
brändiuskollisuutta. Sanders pitää yhteisöllisen arvonmuodostukseen pyrkivää osallistavaa
suunnittelua haluttavampana.
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Sanders (2013: 67-68) esittää tähän
liittyen kiinnostavan huomion
osallistavan suunnittelun
ajankohdasta arvonmuodostuksessa. Taloudelliseen
voittoon tähtäävä osallistava
suunnittelu sijoittuu
todennäköisesti viereisen
arvonmuodostuskaavion loppuun
Kaavio 3.2. Kaaviossa näkyvät organisaatiot käyttävät osallistavaa

siinä missä yhteisölliseen arvoon

suunnittelua arvonmuodostuksen eri vaiheissa.

tähtäävä osallistava suunnittelu
sijoittuu kaavion alkuun. Kun
päämääränä on kokemuksellisuus

osallistava suunnittelu tapahtuu yleensä juuri tuotteen varsinaisessa suunnitteluvaiheessa. Mitä
varhaisemmassa arvonmuodostuksen vaiheessa osallistava suunnittelu tapahtuu, sitä suurempi
vaikutus sillä on. Arkkitehtisuunnittelun kannalta varhaiset vaiheet vastaavat tarveselvitystä ja
hankesuunnittelua. Osallistavan asuntosuunnittelun kannalta olisi siis hyvä, että asukkaat olisivat
mukana jopa tarveselvityksessä etenkin hankkeen konseptin kehittämisessä.

Edelliset alaluvut antoivat pohjan jonka avulla voimme vastata diplomityön ensimmäiseen tutkimuskysymykseen:
Miksi virtuaalitodellisuuden ja osallistavan suunnittelun yhdistäminen on tarpeellista? Kysymystä pohditaan aluksi
muuttuvan liiketoiminnan kannalta ja myöhemmin yhteiskunnallisten muutosten kannalta. Kysymys jaetaan myös
tarkempiin osiin: Mitkä trendit vaikuttavat aiheeseen nykyään? Mikä merkitys suunnittelupalvelun elämyksellisyydellä
on? Mitä lisäarvoa osallistava suunnittelu tuottaa?

Kun asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus osallistua suunnitteluun , tarjotaan hänelle samalla myös
kokemus. Osallistava prosessi voidaan nähdä elämyksen tarjoamisena. Talousnäkökulmasta
osallistavaa suunnittelua voidaan siksi lähestyä elämystalouden ilmentymänä. Konsepti perustuu
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huomioon siitä, että elämykset saavat tärkeän roolin yhteiskunnissa joissa ihmisten perustarpeet
on turvattu. Pine II ja Gilmore (1998: 97-98) kuvaavat elämystaloutta seuraavana askeleena
maatalousyhteiskunta – teollisuusyhteiskunta – palveluyhteiskunta jatkumossa. Jatkumo on
esitetty alla olevassa kaaviossa. Siksi käsitteelle käytetään joskus myös nimeä elämysyhteiskunta.

Kaavio 3.3. Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat
elämykselliset palvelut voidaan hinnoitella eri
tavoin kuin pelkät palvelut.

Teknologian kehittyessä, kilpailun kovenemisen ja asiakkaiden odotusten kasvaessa palvelut
rupeavat muistuttamaan tuotteita. Palvelujen tuotteistuessa niiden on hyvä erottua muista
markkinoilla olevista palveluista. Tuotteiden suhteen puhutaan tuotedifferoinnista. Vastaavasti
palvelujen erillistämisen suhteen voitaisiin puhua palveludifferoinnista. Pine II ja Gilmoren (1998:
99-101) esittämiä esimerkkejä ovat Disney, Hard Rock Cafe ja IBM. Suunnittelupalveluja tarjoavien
yritysten kannattaa pyrkiä erottumaan toisistaan parantamalla palvelujen elämyksellisyyttä.
Siirtymä elämystalouteen voidaan havainnollistaa syntymäpäiväkakun nelivaiheisella
kehittymisellä. Maataloyhteiskunnassa syntymäpäiväkakku tehtiin halvoista maatalouden
tuottamista raaka-aineista kuten jauhot, sokeri, voi ja kananmunat. Teollisuusyhteiskunnan
kehittyessä syntymäpäiväkakku saatettiin tehdä valmiiksi sekoitetuista tuotteistetuista ainesosista
kymmenellä markalla. Vastaavasti palveluyhteiskunnassa syntymäpäiväkakku voitaisiin tilata kotiin
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kuljetettuna sadalla markalla. Nykyisin elämystaloudessa vanhemmat sa attaisivat ”ulkoistaa”
kakun leipomisen ja juhlien valmistelun ravintolaketjuun. Yritykselle maksetaan kokemuksellisen
tilaisuuden järjestämisestä ja he tarjoavat kakun veloituksetta kaupan päälle (Pine II & Gilmore
1998: 97). Vastaava siirtyminen voidaan tunnistaa asuinrakentamisessa, jossa perinteisesti asuttiin
itse rakentamassa talossa verrattuna nykytilaan, jossa yleensä ostetaan valmis asunto tai valmiiksi
rakennettu talo. Elämystalouden vaikutus asuinrakentamiseen on ollut se, että suunnittelun
asiakaskohtaamispisteisiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Kokemuksen tai elämyksen tarjoaminen nähdään nykyään erillisenä kokonaisuutena palvelun
tarjoamisesta. Elämyksen myyminen rakentuu kuitenkin yleensä palvelun tai tuotteen varaan.
Palvelut, tuotteet ja hyödykkeet ovat asiakkaalle ulkoisia siinä missä elämykset lähtökohtaisesti
ovat henkilökohtaisia kokemuksia. Elämyksen lopullinen muoto on kokijan mielessä. Tässä
merkityksessä palvelu toimii näyttämönä ja tuote lavasteena elämyksen myymiselle ja
kuluttamiselle. Kahdella ihmisellä ei voi olla täysin samaa elämystä sillä elämykset juontuvat
vuorovaikutuksesta lavastetun tilanteen ja individin mielentilan välillä (Pine II & Gilmore 1998:
101-102). Elämyksen syntymiseen johtavan tilanteen luominen on hankalasti määriteltävissä. Siksi
toisen yrityksen on myös vaikea kopioida elämyksien myymiseen perustuvaa liiketoimintaa toisin
kuin palveluja tai tuotteita.

Sanders (2002: 2) esittää vastaavasti ettei osallistavia suunnitteluelämyksiä voida suunnitella
täysin. Asiakkaan kokemukseen ei vaikuta pelkästään se mitä hänelle tarjotaan vaan myös se mitä
hän tuo mukanaan suunnittelutilanteeseen. Suunnittelutilanne on dynamiikaltaan
kommunikaatiota. Kommunikatiivinen kokemus koostuu ainakin kahden kommunikoijan osuuksista.
Todellinen vuorovaikutus kommunikaatiossa tai suunnittelussa tapahtuu kun nämä kaksi ”osuutta”
limittyvät. Suunnittelijan on osattava esittää ideansa käyttäjälle mutta myös osattava tulkita
käyttäjän aikaisempia kokemuksia. Käyttäjän kokemusten ymmärtäminen on siis tärkeää
kommunikaatiotapahtuman suunnittelulle. Jos suunnittelusta halutaan tehdä elämys, on
ymmärrettävä kommunikaation sisältö sekä sen vuorovaikutus vastaanottajan aikaisempien
kokemusten kanssa. Kommunikaation toimivuudella on vaikutus lopputuloksen laatuun.
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Tässä alaluvussa jatketaan pohdintaa aiheeseen nykyään vaikuttavista trendeistä. Mitä odotuksia 2020-luvun
kuluttajilla tulee olemaan ja miten niihin voidaan vastata osallistavan suunnittelun kautta?

Osallistavaa suunnittelua voidaan myös tarkastella tietoyhteiskunnan ilmentymänä.
Tietoyhteiskunnassa tiedon tuottaminen, jakaminen ja käyttäminen on merkittävä osa
yhteiskunnan taloudellista, poliittista ja kulttuurillista toimintaa. Tietoyhteiskunnassa asuvan
kuluttajan rooli muuttuu tietämättömästä tietoiseksi mikä vaikuttaa hänen käytökseen ja arvon
määritelmään. Kuluttaja rooli muuttuu myös eristetystä verkostoituneeks i ja passiivisesta
aktiiviseksi (Prahalad & Ramaswamy 2004: 4). Suunnittelun kannalta aktiivisen kuluttajan on
helpompi osallistua suunnitteluun.

Käytössä on enemmän helposti saatavilla olevaa tietoa kuin koskaan aikaisemmin. On tietysti
perusteltua väittää, että informaation laatu on laskenut määrän noustessa. Trendinä kuluttajat
muuttuvat kuitenkin tietoisemmiksi ja näin ollen heidän on helpompi tehdä parempia päätöksiä.
Tämä on iso muutos aloille, joilla perinteisesti on hyödytty kuluttajien rajoittuneesta tiedosta tai
informaatiovirtojen rajoittamisesta. Hyviä esimerkkejä tästä ovat viihdeala ja taloudelliset
palvelut. Samalla kun perinteiset toimintamallit ovat heikentyneet , on myös syntynyt
ennennäkemättömät markkinat tiedonvälityksen helpottumisen ja lisääntymisen kautta. Koska
tietoa on saatavilla maailman eri puolilta kuluttajat voivat verrata tuotteiden sekä palvelujen
hintoja ja arvosteluja helposti. Näin ollen kuluttajien globaali näkökulma rajoittaa yritysten
vapauksia säädellä tuotteiden ja palvelujen hintalaatusuhdetta. Ve rkostoituneet yhteisöt jakavat
ideoitaan ja kokemuksiaan yli maantieteellisten ja sosioekonomisten rajojen vaikuttaen
markkinoiden dynamiikkaan odottamattomasti. Sivusto saattaa esimerkiksi kokea räjähdysmäisen
kasvun siinä missä lääkkeen käyttäjäarvostelut saattavat tuhota kysynnän yhtäkkiä (Prahalad &
Ramaswamy 2004: 4).

Yksi tietoyhteiskunnan kiinnostavimmista vaikutuksista kuluttajiin on se, että he voivat testata ja
kehittää tuotteita itse. Tämä pätee etenkin digitaalisiin palveluihin ja tuotteisiin. MP3 on suosittu
äänenpakkausmenetelmä, joka on alunperin Saksalaisen opiskelijan kehittämä. Menetelmä oli
uraauurtava, sillä sen avulla saatettiin pienentää musiikkitiedostoja kymmenesosaan
alkuperäisestä koosta. Sen varsinainen läpimurto tapahtui kuitenk in vasta kun innostuneet
kuluttajat rupesivat testaamaan ja kehittämään sitä. Syntyi merkittävä musiikin verkkopohjaiseen
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jakeluun erikoistunut verkkoyhteisö, joka ajoi musiikkialan muuttamaan käytäntöjään ja
sopeutumaan uuteen elinympäristöön (Prahalad & Ramaswamy 2004: 4).

Perinteisessä arvonmuodostusprosessissa yritykset tuottavat arvoa täysin erillään kuluttajista.
Markkinat siirtävät kuluttajille tuotteeseen tai palveluun sidottua arvoa. Arvo muodostuu erillään
markkinasta tai sen ulkopuolella. Osallistavassa suunnittelussa arvo syntyy yrityksen ja asiakkaan
yhteistyön tuloksena. Asiakas on siis mukana määrittelemässä ja tuottamassa arvoa.
Osallistumiskokemusta tai yhteiskehittämistä voidaan jopa pitää arvon perustana tässä mallissa.
Lisäksi verkostoituneille tietoyhteiskunnan asiakkaille ei riitä että arvoa tuotetaan yhden yrityksen
varassa vaan sitä halutaan tuottaa muiden kuluttajien, ammattiyhteisöjen ja palveluntuottajien
kanssa. Osallistavan suunnittelun kokemus on voimakkaasti individipainotte inen ja jokaisen
osallistujan ainutlaatuisuus vaikuttaa niin lopputulokseen kuin elämykseen (Prahalad &
Ramaswamy 2004: 5).

Tämä ei tarkoita kehitystapahtuman ulkoistamista asiakkaalle tai vähäpätöistä tuotteen
kustomointia. Asiakkaille ei myöskään riitä että palveluja tarjotaan erilaisten käsikirjoitettujen
asiakaskohtaamispisteiden kautta. Osallistavan suunnittelun tarjoama muutos on sitäkin
perusteellisempi. Yhdessä tuotettua arvoa pitäisi luoda yksittäiselle asiakkaalle merkityksellisen
interaktion kautta (Prahalad & Ramaswamy 2004: 6). Sitä, että jokainen asiakas tulee kokemaan
suunnittelutilanteen eri tavoin on osattava hyödyntää. Vaikka asiakkaille pyr itään tuottamaan
ainutlaatuista arvoa ei tarkoita että jokaisen asiakaskohtaamisen on oltava uniikki yrityksen
näkökulmasta.

Tutkijat ovat siis yhtä mieltä siitä, että asiakkaan kokemukseen vaikuttaa palvelun lisäksi hänen
oma antinsa (Sanders 2002: 2, Pine II & Gilmore 1998: 101-102, Prahalad & Ramaswamy 2004: 5).
Palvelun tuottamisen näkökulmasta voitaisiin puhua ennemminkin elämysympäristön
tarjoamisesta tai elämysverkoston fasilitoimisesta. Kuvailtu periaate synnyttää paljon kysymyksiä
toteutuksen suhteen. Perusteelliset dialogit asiakkaiden kanssa vievät paljona aikaa ja tulevat
kalliiksi. Asiakaskommunikaatio, laadun valvominen ja asiakkaiden monipuoliset toiveet tuottavat
käytännöllisiä haasteita osallistavalle suunnittelulle. Samalla niitä voidaan pitää mahdollisuuksina
palvelun differointiin. (Prahalad & Ramaswamy 2004: 6)
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Edellisissä alaluvuissa pohdittiin tutkimuksen taustaa. Seuraavaksi jatketaan vastaamista kysymykseen: ”Mitä
osallistava suunnittelu on?" Kuluttajat haluavat entistä persoonallisempia asuntoja ja heillä on paremmat edellytykset
suunnitteluun osallistumiseen. Massakustomointi toimii siltana osallistavan suunnittelun ja teollisen tuotannon välillä .
Tässä alaluvussa esitetään kaksi tapausta, joissa on hyödynnetty uusia mahdollisuuksia ja joiden periaatteita
mahdollisesti voidaan soveltaa asuinrakentamiseen.

Kasvavalla ostovoimalla varustetut kuluttajat haluavat ainutkertaisia tuotteita. Kuluttaminen on
muuttunut eräänlaiseksi itsensä ilmaisuksi (Berger ja Piller 2003: 42). Etenkin vaatteet, asusteet,
asunnon sisustus ja auto kertovat ihmisestä paljon, tai ain akin kuvasta jonka henkilö haluaa antaa
itsestään. Vaikka kyseisten asioiden halutaan olevan persoonallisia ja henkilökohtaisia ne ovat
kuitenkin yleensä massatuotettuja. Massakustomointi onkin osallistavan suunnittelun kannalta
kiinnostavaa sillä siinä yhdistyvät muokattavuus ja tuotannon tehokkuus. Massakustomoinnin
esimerkkinä käytetään Adidas AG yrityksen ”mi” sarjan testausohjelmaa jonka periaatteet
todennäköisesti ovat osittain sovellettavissa asuntosuunnitteluun:

Adidaksella huomattiin 90-luvulla että kuluttajat halusivat enemmän valinnanvaraa kenkien
suhteen. Yritys vastasi havaittuun kysyntään luomalla lukuisia uusia monipuolisia kenkämallistoja.
Ratkaisun tulos oli kuitenkin se, että kysynnän kehittymisen ennustaminen ja varastojen
täydentäminen vaikeutui. Toimitusketjut muuttuivat monimutkaisemmiksi ja joitain tuotteita oli
liian vähän. Samaan aikaan toisia tuotteita oli pakko myydä pois alennuksella. Individualismin
tuottamaan kysyntään oli siis vaikeaa vastata laajentamalla tuoteva likoimaa. Ongelmaan puututtiin
siirtymällä kohti massakustomointia ja tilausvalmistamista.

Adidas aloitti ”mi” sarjan testausohjelman 2000-luvun alussa. Ohjelman kautta asiakkaille
annettiin mahdollisuus luoda ainutkertaisia kenkiä itselle en erikoismyymälöissä ja tapahtumissa.
Kengät tuotettiin henkilökohtaisten mittojen ja suunnittelumieltymysten perusteella aasialaisessa
tehtaassa. Markkinatutkimukset ja asiakaskyselyt näyttivät että ohjelma oli kuluttajien suosiossa.
Asiakkaat rupesivat jopa tekemään varauksia urheilukenkien sovittamiseen henkilökunnan kanssa
jossa he saattoivat suunnitella kenkien ulkonäön. Menettely on esimerkki osallistavan suunnittelun
menestyksekkäästä toteutuksesta. Kengistä pyydettiin noin 30% korkeampaa hintaa verrattuna
vastaavien kenkien keskimääräiseen hintatasoon. (Berger & Piller 2003: 42-43)
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Kuva 3.5.a. Tuotteen määrittelyyn käytetyn sovelluksen käyttöliittymä

Yksi ohjelman tunnistettu vahvuus oli niin sanottu avoin innovaatio. Asiakkaat integroitiin
tuotekehitykseen sen sijaan että mallistot suunniteltaisiin markkinatutkimuksen tai kyselyjen
perusteella. Järjestelmä jousti menestyksekkäästi kuluttajien muuttuvien mieltymysten mukaan ja
reagoi nopeasti muuttuviin trendeihin. Sen sijaan että isoja mallistoja julkaistaisiin kerralla, uusia
tuotteita muodostui jatkuvana virtana. Järjestelmän kassavirta erottui myös tyypillisestä
massatuotannosta. Tyypillisesti yritys luo tuotteen ja myy sen jälkeen päin kuluttajalle.
Massakustomoinnissa kuluttaja maksaa tuotteesta jonka jälkeen yritys tuottaa tuotteen (Berger &
Piller 2003: 43). Avoimesta innovaatiosta olisi vastaavasti hyötyä asuinrakentamisessa ja
korjausrakentamisessa jossa sisustuksen trendit vaikuttavat toivottuihin pintamateriaaleihin ja
kalusteiden muotoiluun. Adidas AG;n periaatteita voidaan todennäköisesti soveltaa
rakennuttamiseen ja asuntosuunnitteluun. Kuten yläpuolisessa kuvassa asuntojen määrittelyyn
voitaisiin tuottaa asukkaan käyttämä sovellus.

Adidaksen massakustomointiin suuntaava palvelunkehitys on oikeastaan kaksivaiheinen.
Palvelunkehityksen määränpää on luoda osallistava tuotantoprosessi. Yritys määrittelee ensin
tuotteen arkkitehtuurin ja strategian asiakkaille annettujen valintojen suuntaamiseksi. Nämä
valinnat on tehtävä tuotantoketjun joustavuuden perusteella. Vaihtoehtoisesti tuotantoketjua
voidaan kehittää jotta voidaan tarjota enemmän vaihtoe htoja. Toinen vaihe limittyy myynnin
kanssa. Asiakas / käyttäjä tekee periaatteessa tiivistä yhteistyötä palvelun tarjoajan ja
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tavarantoimittajan kanssa määritelläkseen tuotteen ominaisuuden. Sen sijaan että henkilökunta
kuuntelee asiakkaan toiveita, hän suunnittelee tuotteen itse tavarantoimittajan tuottamalla
työkalulla. Myyntitapahtuma muuttuu osallistavaksi suunnitteluksi tuottaen samalla lisäarvoa
asiakkaalle (Berger & Piller 2003: 43).

Ryhmärakennuttamisessa käytetään usein samankaltaista lähestymistapaa. Asukkaat määrittelevät
asuntonsa usein rakennuksen teknisen rungon asettamien rajojen puitteissa. Yksi suunnittelun
tehtävä on siksi rajata asiakkaalle annettuja vaihtoehtoja . Toisaalta osa vaihtoehdoista on täysin
asiakkaan määriteltävissä. Materiaalien, värien, kahvojen ja raanojen valitseminen ei vaikuta
kokonaisuuteen samoin kuin esimerkiksi sisäseinien, ilmanvaihdon ja märkätilojen siirtäminen.
Rakennusosien ja tilojen siirtäminen aiheuttaa uusia muutoksia joita asiakkaat tuskin ottaisivat
huomioon. Teknisesti merkittävien muutosten tekemiseen tarvitaan suunnittelijan apua . Uuden
asunnon määrittelyssä on kuitenkin enemmän vaihtoehtoja urheilukenkiin verrattuna .

Asunnon korjaamisen yhteydessä tilat mitataan samasta syystä kuin jalat mitataan urheilukenkiä
tilatessa. Kerrostalon toistuvien asuntopohjien asunnot eivät aina ole samanlaisia. Vaikka
korjaaminen mahdollistaa tilojen muuttamisen, asukkaiden valinnat liittyvät yleensä kalusteiden ja
pintamateriaalien vaihtamiseen.

Lego Group on toinen esimerkki yrityksestä joka hyödyntää massakustomointia ja avointa
innovaatiota. Fanit voivat suunnitella rakennelmia ilmaisella suunnitteluohjelmalla. Valmiit
suunnitelmat ovat jaettavissa Legon verkkosivun kautta. Käyttäjät voivat myös tilata omia ja
muiden tekemiä suunnitelmia verkkosivulta postitse. Konseptiin liittyy erillinen Lego Ideas
verkkosivu jonka kautta käyttäjät voivat ehdottaa ideoitaan uusista Lego tuotteista. Suosituimmat
ideat menevät yrityksen suunnittelulautakunnan analysoitaviksi ja hyväksytyt tuotteet siirtyvät
tuotantoon. Ideaa ehdottaneelle käyttäjälle maksetaan 1% tuotteiden myynnistä. (Lego Group
2016) Lego ideas -konsepti on esimerkki hyvin toimivasta massakustomoinin ja avoimen
innovaation yhdistelmästä. Sen erityinen vahvuus on antaa käyttäjien suunnitella tuotteita
toisilleen samalla tuottaen liiketoiminaa fasilitoivalle yritykselle.
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Kuva 3.5.b. Lego Groupin alusta auttaa heitä ulkoistamaan tuotteiden ideoinnin ja tarjoamaan kiinnostavampia
tuotteita.
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Osallistavaan suunnitteluun suuntaava työkalu voidaan kuvitella kommunikointivälineenä yrityksen
ja asiakkaan välillä. Yrityksen rooli siirtyy asiakkaan ja tuotteen tuottajan välitekijäksi.
Massakustomointi voidaan mieltää yksinkertaisesti ainutlaatuisen tuotteen tuottamisena ja
toimittamisena. Kun aiheeseen syventyy asiakaskanssakäymisen merkitys kasvaa ja muodostuu
tärkeäksi tekijäksi. Siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota ainutkertaisten elämysten
tuottamiseksi. Adidaksen markkinatutkimukset ovatkin näyttäneet että tuotteen tai palvelun
koettu arvo korreloi ostokokemuksen kanssa (Berger & Piller 2003: 43). Toisaalta ei ole yllättävää
että ostotapahtumaan tyytyväinen asiakas on yleensä myös tyytyväinen ostettuun asiaan . Asunnon
suhteen hyvä ostokokemus johtaa siis todennäköisesti tyytyväiseen asukkaaseen.

Osallistavassa suunnittelussa ostotapahtuma limittyy suunnittelun kanssa. Siksi käyttäjän tai
asiakkaan suunnittelukokemuksen ymmärtäminen liittyy laadukkaan kokemuksen tuottamiseen.
Jos asiakas osallistetaan suunnitteluun käyttämällä jonkinlaista työkalua, sen piirteiden on oltava
kokemattomalle suunnittelijalle soveltuva. Käyttäjä ei välttämättä tiedä mitä ratkaisua hän etsii
vaikka onkin tietoinen tarpeistaan. Toisessa tilanteessa käyttäjän tarvetta ei ole määritelty tarkasti
jolloin sen määrittely antaa suunnittelulle luontevan alun. On esimerkiksi mietittävä, miten paljon
valintoja käyttäjälle annetaan tehdä. Vastaavasti on myös harkittava, minkälaisia valintoja
asiakkaalle annetaan.

Kahdessa seuraavassa alaluvussa on tarkoitus syventyä tapoihin, joilla käyttäjän voidaan antaa osallistua
suunnitteluun. Miten esimerkiksi käyttäjän ja suunnittelijan rooli eroaa osallistavassa suunnittelussa ?

Käyttäjien ja asiakkaiden osallistamista voidaan määritellä ja kategorisoida eri tavoin. Yksi tapa on
jakaa se kahteen päähaaraan: suora osallistuminen ja epäsuora osallistuminen (Bergvall-Kårenborn
& Ståhlborst 2008: 104-105). Suorassa osallistumisessa kaikki osapuolet vaikuttavat suunnitteluun
ja epäsuorassa osallistumisessa käyttäjiä edustetaan. Ero on vastaava kuin edustuksellisen - ja
suoran demokratian välillä. Ne sopivat eri tarkoituksiin ja kummallakin on paikkansa. Toinen tapa
kategorisoida osallistavat suunnittelutavat on: Käyttäjille suunnittelu, käyttäjien kanssa suunnittelu
ja käyttäjäsuunnittelu. Valtaosa osallistavasta suunnittelusta sijoittuu kategoriaan: käyttäjien
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kanssa suunnittelu. Käyttäjille suunnittelu vastaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua, jossa käyttäjiä
edustetaan. Käyttäjäsuunnittelu puolestaan vastaa käyttäjälähtöistä suunnittelua. Kuten tekstissä
aikaisemmin mainittiin niin tutkijat käyttävät varsin samankaltaisille lähestymistavoille eri nimiä.
Osallistumisen tasoihin syvennytään parhaiten analysoimalla niitä tarkemmin.

Käyttäjät voidaan jakaa primäärisiin, sekundäärisiin ja tertiäärisiin käyttäjiin. Primäärikäyttäjät
käyttävät suunniteltua asiaa usein ja sillä on suuri vaikutus heihin. Sekundääriset käyttäjät
käyttävät suunnittelukohdetta satunnaisesti tai välikäden kautta. Tertiäärisillä käyttäjillä on vain
vähän sananvaltaa suunnittelun suhteen, sillä lopputuloksella on vähäinen vaikutus heihin
(Bergvall-Kårenborn & Ståhlborst 2008: 105). Primäärikäyttäjien voidaan lähtökohtaisesti odottaa
olevan kiinnostuneempia osallistumaan suunnitteluun kuin sekundääriset tai tertiääriset. Asunnon
suhteen primäärikäyttäjä on asukas ja sekundääri- tai tertiäärikäyttäjä voisi esimerkiksi olla ystävä,
aikuiseksi kasvanut lapsi tai lapsenlapsi.

Ives ja Olson (1984: 590) ovat tunnistaneet kuusi suunnitteluun osallistumisen tasoa:
1. Ei osallistumista. Käyttäjiä ei ole kutsuttu osallistumaan.
2. Symboolinen osallistuminen. Käyttäjien antamaa palautetta ei hyödynnetä. Vaihtoehtoisesti
käyttäjiä on pyydetty osallistumaan mutta heiltä ei olla saatu palautetta. Käyttäjät eivät
ehkä ole olleet kiinnostuneita osallistumisesta.
3. Osallistuminen neuvomalla. Käyttäjien neuvot kerätään haastattelemalla tai tekemällä
kyselyjä.
4. Osallistuminen heikolla kontrollilla. Käyttäjä antaa palautetta ja vaikuttaa suunnitteluun
hyväksymällä vaiheiden tulokset.
5. Osallistuminen tekemällä. Käyttäjä on suunnitteluryhmän jäsen.
6. Osallistuminen vahvalla kontrollilla. Käyttäjä on sitoutunut kehitykseen taloudellisesti.
Suunnittelun tulos vaikuttaa suoraan käyttäjään.

Osallistavat lähestymistavat asettuvat yleensä tasoille 3 -5. Suunnittelijoiden ja käyttäjien ero
häilyy vaikka roolit ja vastuualueet eivät vastaa toisiaan. Suunnittelijoilla on yleensä e delleen
aktiivinen ja kontrolloiva rooli. Se näkyy etenkin suunnittelun käynnistämisessä, järjestämisessä ja
edistämisessä. Yleisestä suunnittelusta poiketen käyttäjät ja suunnittelijat ovat kuitenkin tasa arvoisia suunnitelman sisällön ja muotoilun suhteen (Bergvall-Kårenborn & Ståhlborst 2008: 105106).
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Osallistuvien käyttäjien osaamisalue on suunnittelun päämäärän ymmärtäminen ja syvä tietämys
kontekstista. Käyttäjän ei oleteta osallistuvan suoraan ammattikokemusta vaativiin tehtäviin.
Tulosten analysoinnin ja suunnittelukysymysten määrittelyn lisäksi käyttäjän tehtävä voi
esimerkiksi olla tiedon tuottaminen. Erinäiset yhteistyötaidot ovat hyödyllisiä suunnitteluun
osallistuvalle käyttäjälle (Bergvall-Kårenborn & Ståhlborst 2008: 106). Käyttäjä voi myös toimia
omien kokemustensa asiantuntijana tai kokemuksellisen tiedon tuottajana (Sleeswijk Visser et al.
2005: 120-121). Kokemusasiantuntijana toimiminen on yleensä vieras tilanne käyttäjälle joten
siihen tarvitaan tukea suunnittelijalta, metodilta tai työkalulta. (Sanders & Stappers 2008: 12).

Suunnittelijan tehtävä on olla käyttäjän visiota tukeva toimija. Hänen on myös ohjattava
suunnittelua siten, että käyttäjä pääsee tekemään oleellisia päätöksiä. Suunnittelija ylläpitää
suunnitteluprosessia, toimii luovana innovoijana. Vastuu sopivan ratkaisun löytämiseksi jakautuu
suunnittelijan ja käyttäjän välille. Tasot 5-6 ovat käyttäjälähtöisempiä, jolloin käyttäjän voidaan
olettaa osallistuvan innovointiin. Käyttäjä tuottaa ideoita ja kehittää kokonaisuuden os ia
esimerkiksi työkalulla. Lopuksi suunnittelija viimeistelee käyttäjän luomuksen. Ääritapauksessa
käyttäjä muuttuu suunnittelijaksi. Silloin alkuperäisen suunnittelijan rooli muuttuu avustavaksi ja
tukevaksi. (Bergvall-Kårenborn & Ståhlborst 2008: 106) Osallistavassa rakennussuunnittelussa
arkkitehdin on kuitenkin taattava rakennuksen tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus
sekä määräystenmukaisuus.

Kuten on käynyt ilmi käyttäjän ja suunnittelijan välisen eron ei tarvitse olla binäärinen tai
mustavalkoinen. Kuluttajana toimimisessa ei ole mitään väärää mutta osa ihmisistä haluavat ottaa
aktiivisemman roolin. Eri ihmiset haluavat osallistua eri tavoin. Joillekin riittää toimia passiivisena
kuluttajana siinä missä toinen näkee itsensä tehokäyttäjänä, suunnittelijana tai jopa
suunnitteluprosessin kehittäjänä. Osallistavan tuotteen tai palvelun suhteen on suotavaa että
käyttäjän osallistuminen voidaan säätää passiivisesta aktiivisempaan käyttäjästä riippuen.

Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, asukkaat haluavat osallistua suunnitteluun eri tavoin. Lisäksi heidän taustansa
antavat eri lähtökohdat osallistumiseen. Jatketaan siis syventymistä asukkaan osallistamisen periaatteisiin.
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Osallistumisen tasot ovat verrattavissa skaalautuviin luovuuden tasoihin. Kaikki ihmiset ovat
lähtökohtaisesti luovia ja pystyvät osallistumaan suunnitteluun tehden siihen liittyviä tehtäviä.
Korkeammat luovuuden tasot vaativat enemmän ammattitaitoa, innokkuutta ja vaivanäköä mutta
samalla niiden tuloksille voidaan asettaa korkeammat odotukset. Sandersin ja Stappersin (2008:
12) esittämät luovuuden neljä tasoa ovat:

1 – Tekeminen
2 – Soveltaminen
3 – Valmistaminen
4 – Luominen

Henkilön luovuustaso vaihtelee aktiviteetistä toiseen . Joku saattaa esimerkiksi olla tekemistasolla
soittimen kanssa mutta luomistasolla ohjelmoinnin suhteen. Suunnittelu n aihepiirissä
luomistasolla olevalla käyttäjällä on paremmat edellytykset osallistua suunnitteluun aktiivisemmin
kuin matalammalla tasolla olevan käyttäjän (Fischer 2002). Tekeminen on luovuuden lähtökohta.
Tekemisen motivaatio on yksinkertaisesti olla tuottoisa ja se vaatii minimaalisen määrän
innostuneisuutta. Lisäksi se ei myöskään vaadi taitoa tai kokemusta. Esimerkkinä käytetään
ruuanlaittoa. Tasoa edustaa valmisruuan lämmittäminen mikrossa (Sanders 2005: 6).

Soveltamistaso on luovuuden seuraava taso. Sitä motivoi valmiin asian muokkaaminen
persoonallisemmaksi. Toisaalta motivaatio voi olla asian käytännöllisyyden parantaminen omiin
tarpeisiin. Ruuanlaittoesimerkissä valmisruokaan lisättäisiin uusia ainesosia ja mausteita kotona
(Sanders 2005: 7), siinä missä asumisesimerkissä voisi olla kyse asunnon kevyestä muokkaamisesta
korjaamisen yhteydessä. Toisin sanoen tarjottu palvelu, tuote tai muu asia ei sellaisenaan kelpaa
käyttäjälle vaan sitä halutaan tehdä henkilökohtaisempi esimerkiksi massakustomoinnin kautta
(Berger & Piller 2003 42-43). Kolmas taso, eli valmistaminen on jo huomattavasti kehittyneempi.
Taustalla oleva motivaatio on itse tekeminen tai rakentaminen. Valmistaminen vaatii kokemusta,
taitoa ja kiinnostusta. Lisäksi se vaatii aikaa ja todennäköisesti rahaa. Harrastukset sopivat usein
tälle tasolle. Valmistamiseen liittyy yleensä jonkinlainen ohje. Ruuanlaitossa olisi kyse ruuan
laittamisesta reseptin avulla (Sanders 2005: 7). Asuinrakentamisessa olisi kyse oman talon
rakentamisesta tai merkittävien muutosten tekeminen kerrostaloasuntoon.

Kun joku tuottaa jotain ilman ohjeita voidaan puhua luomistasosta. Luomisen motivaatio on
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itsensä ilmaiseminen tai uuden asian toteuttaminen. Se vaatii paljon intoa ja kokemusta. Luovaa
ruuanlaittoa ohjaa kokin tuntemukset - ei resepti. Luovuuden tasot kehittyvät ajan myötä. Vaikka
kaikki ihmiset ovat luovia niin kukaan ei ole lähtökohtaisesti luovuustasolla, vaan se pitää
saavuttaa. Lähes kaikki ihmiset ovat kuitenkin kykeneviä saavuttamaan korkean luovuustason
asioissa jotka kiinnostavat heitä. Ihminen voi olla hyvin luova tutussa aihepiirissä mutta
vähemmän luova vieraassa aihepiirissä. (Sanders 2005: 7)

On siis tunnistettava että ihmisillä on vaihtelevat tarpeet luovuuteen. Luovuustasot viittaavat
samanaikaisesti taitoon ja tarpeeseen. Tietty henkilö saattaa haluta olla passiivinen kuluttaja
tietyssä tilanteessa mutta vaikuttaa suunnitteluun tuottamalla ideoita toisessa tilanteessa (Fischer
2002). Käyttäjien ja asiakkaiden houkuttelemiseen osallistumaan tarvitaan useitä eri
lähestymistapoja. Tekemistasolla olevat ihmiset tarvitsevat johdattelua siinä missä soveltavalla
tasolla olevat ihmiset tarvitsevat ohjaamista. Valmistamistasolla oleville ihmisille pitää tarjota
sopiva ympäristö ja tilanne mielikuvituksen ja luovuuden vapauttamiseksi. Luovuustasolla olevien
ihmisten tarpeet ovat todennäköisesti varsin monipuoliset ja heille kannattaa antaa
mahdollisimman vapaat kädet. (Sanders & Stappers 2008: 12)

Luvussa on avattu tutkimuksen taustaa ja vastattu kahteen tutkimuskysymykseen.



Elämystalouskonsepti ehdottaa, että palvelujen kannattaa erottua toisistaan tarjoamalla
tuotteeseen ja palveluun liittyviä elämyksiä.
o

Asukkaan osallistaminen mahdollistaa suunnittelupalvelun elämyksellisyyden
kehittämisen.

o

Suunnittelupalvelun elämyksellisyys nostaa sen kilpailukykyä ja vaikeuttaa sen
kopioimista.



Tietoyhteiskunnan ja avoimen innovaation konseptit viittaavat siihen, että kuluttajat
muuttuvat jatkuvasti tietoisemmiksi ja aktiivisemmiksi.
o

Käyttäjien edellytykset osallistua suunnitteluun ovat entistä paremmat.

o

Kuluttajat odottavat entistä useammin pystyvänsä muokkaamaan tuotetta itselleen
sopivaksi tai vaikuttamaan palveluun.
24



Osallistavassa suunnittelussa käyttäjät osallistuvat su unnitteluun.
o

Käyttäjät ovat mukana tuottamassa tietoa, ideoita ja konsepteja asiantuntijoiden
kanssa.

o

Osallistavassa asuntosuunnittelussa oletetaan asukkaan tai sijoittajan olevan
tiedossa suunnittelun aikana.

o

Primäärikäyttäjien voidaan odottaa olevan kiinnostuneempia suunnitteluun
osallistumisesta kuin sekundääri- ja tertiäärikäyttäjät.

o

Suunnittelun osallistuminen voidaan jakaa tasoihin sen perusteella, miten paljon
vastuuta ja kontrollia käyttäjälle annetaan. Osallistavan asuntosuunnittelun
palvelun on mieluiten joustettava käyttäjän osallistumistahdon mukaan.

o

Käyttäjien kesken voidaan myös tunnistaa kokemukseen ja motiiviin perustuvia
luovuustasoja:





1 – Tekeminen

(perustaso)



2 – Soveltaminen

(kustomoiti massakustomoinnin tapaan)



3 – Valmistaminen

(ohjattu suunnittelu)



4 – Luominen

(itsensä ilmaisu suunnittelun kautta)

Osallistavan asuntosuunnittelun arvonmuodostus tapahtuu yrityksen ja asiakkaan
yhteistyön tuloksena. Asiakas on siis mukana määrittelemässä ja tuottamassa arvoa.
o

Asiakasyhteisöt voivat myös liittyä arvonmuodostukseen jolloin palvelun
fasilitoinnin merkitys kasvaa.

o

Yhdessä tuotettua arvoa pitäisi mieluiten luoda yksittäiselle asiakkaalle
merkityksellisen interaktion kautta.



Massakustomointi on osallistavan suunnittelun ja massatuotannon käytännöllinen
yhdistelmä.
o

Massakustomointi voi toimia menetelmänä myydä asunto ennen sen rakentamista.

o

Massakustomointi helpottaa kuluttajien muuttuvien mieltymysten ymmärtämisen.

o

Asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoja tuotantoketjuun perustuvasta valikoimasta.

o

Asiakas määrittelee tuotteen todennäköisesti digitaalisen työkalun avulla.

o

Massakustomoinnin ja avoimen innovaation yhdistäminen mahdollistaa tuotteiden
ideoinnin ulkoistamisen.
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4. Virtuaalitodellisuus arkkitehtuurin mediana

Kuva 4.1.a. Konseptikuva Microsoftin
kehittämien Hololens
hybriditodellisuuslasien
käyttötilanteesta.
Virtuaalinen objekti esiintyy
käyttäjälle todellisen ympäristön
osana.

Kuva 4.1.b. Virtuaalitodellisuuslasit esittävät
kuvitteellisen mutta todentuntuisen näkymän
käyttäjälle. Käyttäjä kokee vierailevansa virtuaalisessa
paikassa.
Virtuaalinen ympäristö peittää todellisen ympäristön.

Kuva 4.1.c. Ryhmä käyttäjiä Wisconsin-Madison
Yliopiston ”CAVE” virtuaalitodellisuushuoneessa.
Usean käyttäjän yhtäaikaisesti kokema virtuaalinen
paikka, esitettynä todellisen ympäristön osana.
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Neljännen luvun päämäärä on antaa vastaus diplomityön tutkimuskysymyksiin: ”Mitä virtuaalitodellisuus on?” ja
”Mitä virtuaalitodellisuuden teknologioita on käytettävissä nykyään?”. Luku alkaa kuvailemalla mitä
virtuaalitodellisuus on teoreettisesti, mediana ja koke muksellisesti. Konseptien kuvailuun on käytetty runsaasti
selkeyttäviä kuvia.

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan eräänlaista kuvitteellista mutta todentuntuista ympäristöä.
Tietokone esittää digitaalisen kolmiulotteisen ympäristön käyttäjälle siten, että hän kokee
vierailevansa rinnakkaisessa paikassa (Nugent 1991: 609). Menetelmä mahdollistaa ihmiselle
luonnollisemman tavan kokea tietokoneen esittämiä ympäristöj ä verrattuna niiden katsomiseen
näytön kautta. Virtuaalisessa paikassa vieraileva ihminen voi katsoa ympärilleen ja tutkia
ympäristöään kääntämällä päätään sekä liikkumalla. Joskus käyttäjä voi myös vaikuttaa maailmaan
käsillään. Siinä missä näkymän näyttäminen tietokoneen näytöltä on kuvan katsomista,
virtuaalitodellisuuden antama kokemus on niin ik ään kuvan ympäristössä olemista. (Lindsey &
McLain-Kark 1998: 27-28)

Kun puhutaan virtuaalitodellisuudesta, tarkoitetaan lähes poikkeuksetta digitaalista järjestelmää.
Sanan ”virtuaalinen” merkitys on kuitenkin laajempi. On perusteltavissa että minkä tahansa
median kautta välittyvä paikka, tilanne tai ympäristö voi olla virtuaalinen maailma. Virtuaalinen
maailma on teoreettisesti olemassa ilman digitaalista virtuaalitodellisuusjärjestelmää vastaavalla
tavalla kuin teatterinäytelmän käsikirjoitus on olemassa esitysten välillä. Virtuaalinen maailma on
esitys ja digitaalinen järjestelmä on sen esittämiseen käytetty media. Virtuaalinen maailma ei siis
periaatteessa ole tietotekninen käsite.

Näytelmän käsikirjoitus kuvailee esimerkiksi virtuaalista maailmaa joka ei ole digitaalinen . Kun
näyttelijät, lava ja rekvisiitta tuo teatterinäytelmän henkiin siihen uppoutuvalle katsojalle, katsoja
kokee näytelmän virtuaalisen todellisuuden. Myös maalaukset saattavat kuvailla virtuaalisia
maailmoja. Esimerkiksi kivikautisten ihmisten luolamaalaukset auttoivat alkukantaisia ihmisiä
kuvittelemaan metsästysretkiä ja eläinlaumoja antaen heille eräänlaisen virtuaalisen kokemuksen .
Virtuaalitodellisuuden sisältö, media ja kokemus ovat siis erillisiä kokonaisuuksia. Tietokoneen
esittämät paikat ovat vain virtuaalisten maailmojen kuvauksia. Kun henkilö kokee virtuaalisen
maailman immersiivisenä ja interaktiivisena presentaationa voidaan puhua
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virtuaalitodellisuudesta. (Sherman & Craig 2003: 5-7) Näin ollen virtuaalitodellisuus sijaitsee
kokijassa - ei tietokoneessa.

Kaavio 4.1.d. Virtuaalisesta maailmasta
virtuaaliseen kokemukseen eri medioiden
kautta. Suunnittelijan tai taiteilijan tilanteessa
kommunikoija ja vastaanottaja voi olla sama
henkilö.

On perusteltavissa että virtuaalitodellisuuden päämäärä on olla media ilman käyttöliittymää
(Sherman & Craig 2003: 51). Lukija saattaa uppoutua kirjaan mutta hän on kuitenkin tietoinen
kääntävänsä kirjan sivuja. Samoin TV:tä katsova on tietoinen näytöstä ja musiikin kuuntelija on
tietoinen pianosta tai kuulokkeista. Virtuaalitodellisuuden kokija ei huomioi mediaa samaan
tapaan. Sisällön välitystapa pyrkii olemaan näkymätöntä. Tämä on selkeä ero verrattuna muihin
medioihin. Virtuaalitodellisuuselämys on itse asiassa parempi, mitä huomaamattomampi sen
esitystekniikka on. Tarkoituksena on haihduttaa rajaa käyttäjän ja kuvitteellisen ympäristön välillä.
Tuloksena käyttäjä voi kokea olevansa virtuaalisessa ympäristössä.

Tähän tavoitteeseen pohjautuen virtuaalitodellisuus pyrkii myös olemaan luontevaa. Ympäristö
esitetään käyttäjälle hänelle tutusta näkökulmasta ja hän voi tehdä asioita tavalla johon hän on
tottunut. Parhaimmillaan hän voi vaikuttaa ympäristöön ja ympäristö vaikuttaa häneen odotetusti.
Teknologian asettamat rajoitukset vaikuttavat tähän merkittävästi. Lähtökohtais esti käyttäjä voi
kuitenkin katsoa ympärilleen nähden eri suuntiin hahmottaen sijaintinsa ympäristössä.
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Virtuaalitodellisuus on vielä varsin tuntematon media ja muiden medioiden tapaan sillä on omat
erityispiirteensä. Artistin on tunnettava oma media hyvin ja kyettävä käyttämään sen
erityispiirteitä edukseen. Virtuaalitodellisuuden erityispiirteisiin kuuluu ajan ja tilan manipulointi
sekä luonteva interaktio. Videopelien tapaan virtuaalitodellisuudessa on myös potentiaalin
käyttäjän ohjaamaan kokemukselliseen juonenkulkuun ja usean käyttäjän jakamaan
osallistumiseen. (Sherman & Craig 2003: 50) On kuitenkin huomioitava että virtuaalitodellisuus ei
tukeudu samankaltaisiin perinteisiin kuin esimerkiksi elokuv at tai kirjallisuus. Alla olevassa
kuvassa on esimerkki siitä, miten käyttäjän mielikuvitusta on opittu hyödyntämään medioissa
kuten elokuvassa tai sarjakuvissa. Virtuaalitodellisuuden käytännöt kehittyvät kuitenkin jatkuvasti
innovaatioiden mukana.

Kuva 4.1.e. Käyttäjä
osallistuu kokemukseensa
virtuaalitodellisuudessa
kuten kaikissa medioissa.
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Mitä hyötyä virtuaalitodellisuudesta on arkkitehdeille ja heidän asiakkailleen? Mikä suhde
virtuaalitodellisuusmedialla on perinteisiin suunnitteluaineistoihin?

”Kaikki asiat luodaan kahdesti.” (Covey 1989: 99)
Covey esittää asian ensimmäisen luomisen olevan mentaalinen siinä missä toinen on fyysinen.
Esimerkiksi rakennus luodaan ensin kuvitteellisena suunnitelmana ja sen jälkeen fyysisenä asiana.
Suunnittelu on perinteisesti tehty kaksiulotteisesti kynällä ja paperilla. Nykyisin arkkitehdit
suunnittelevat rakennuksia tietokoneillaan - yleensä kolmiulotteisesti. Tavallisesti tilat ja
rakenteet mallinnetaan kaksiulotteisina mutta ohjelmistot tuottavat 2D- piirroksista
kolmiulotteisen mallin. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa suunnitellun rakennuksen esittämisen
uudella tavalla joka eroaa perinteisistä pohjapiirustuksista ja kolmiulotteisista hava innekuvista.
Asiakkalle voidaan laittaa virtuaalilasit päähän ja antaa hänen vierailla rakennuksessa ennen sen
rakentamista (Nugent 1991: 38).

Kaksiulotteiset piirustukset esittävät kolmiulotteisia tiloja. Kun piirustuksia lukeva henkilö
hahmottaa tiloja, hänen on kuviteltava ne. Pohjapiirustus näyttää asunnon kokonaisuuden.
Leikkaus näyttää tiettyjen tilojen yksityiskohtia ja huonekortti tilan materiaalit. Saman tilan
esittäminen virtuaalitodellisuuden kautta tarkoittaa ettei katsoja tarvitse kuvitella ti laa. Sen sijaan
tila esitetään katsojalle sellaisenaan. Katsoja voi keskittyä sisältöön median sijaan.
Virtuaalitodellisuuden esittämä sisältö on helposti omaksuttavissa ilman aikaisempaa kokemusta
ja se vaikuttaa todelliselta tilalta. Siksi virtuaalista tilaa voidaan verrata aikaisemmin koettuihin
todellisiin paikkoihin. Tämä tarkoittaa että virtuaalitodellisuus antaa mahdollisuuden
prototypoida tiloja edullisesti ja nopeasti. Lisäksi virtuaalisen tilan esteettisiä ja toiminnallisia
ominaisuuksia voidaan verrata muihin ominaisuuksiin.

Tarkoitukseltaan virtuaalinen tila ei kuitenkaan eroa tyypillisistä piirustuksista tai
perspektiivikuvista. Kehitys ja laajemmin myös kulttuuri perustuu siihen että ihmiset voivat
välittää ideoita toisilleen ja miettiä niitä yhdessä. Idean kommunikointia varten se esitetään
median kautta. Media voi olla hiekkaan piirretty kuva, teksti tai vaikka 3D -tuloste.
Virtuaalitodellisuus on vain uusi menetelmä ideoiden esittämiseen ja välittämiseen ihmiseltä
toiselle. (Sherman & Craig 2003: 43)
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Virtuaalitodellisuus on todenmukaisempaa ja uskottav ampaa kuin useiden muiden medioiden kautta saatu tieto.
Kolmiulotteisen ympäristön näkeminen tietokoneen näytöltä ei esimerkiksi anna samaa kokemusta. Mitkä
ominaisuudet ovat tärkeitä virtuaalitodellisuuden kokemiselle? Alaluvussa analysoidaan virtuaalitodellisuudelle
tyypillisiä piirteitä.

– Virtuaalitodellisuus
esitetään lähes poikkeuksetta stereoskooppisesti mikä
antaa näkymälle voimakkaan syvyysvaikutelman
(Nugent 1991: 609). Konsepti stereokuvassa on
vastaava kuin stereokaijuttimissa. Stereokaijutin
soittaa eri ääniä vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta
- vastaavasti stereokuva esitetään hieman erilaisena
vasemmalle ja oikealle silmälle. Koska näkymä
esitetään silmille niiden suhteellisesta sijainnista
katsoja hahmottaa kuvan syvyyden. Siksi käyttäjä voi
hahmottaa tilan mittasuhteita ja tilavuutta sekä näin
ollen myös kokea tilantuntua. Stereoskopia ei ole
Kuva 4.3. a, b ja c

ainoa syvyysvaikutelmaan vaikuttava tekijä, vaan

a: Polarisoitujen stereoskopisten
lasien toimintaperiaate

myös muilla ominaisuuksilla kuten valaisulla, pintojen

b ja c: aktiivisten stereolasien
toimintaperiaate – kuva ja lasien
sulkimet muuttuvat samassa
tahdissa.
Toimintaperiaatteet eivät edellytä
kuvien värittämistä tietyllä tavalla.

tekstuureilla, silmien fokusoinnilla, liikkellä ja
asioiden osittaisella peittämisellä on vaikutus.
Stereoskopia vaatii yleisesti ottaen käyttäjän pukevan
päälleen jonkinlaiset lasit. Stereoskopia on erityisen
merkityksellinen visuaalinen piirre 5 metrin säteellä
oleville esineille. (Sherman & Craig 2003: 118-121)
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3D-elokuvissa käytetyt lasit ovat stereoskooppisia,
samoin virtuaalitodellisuuslasit. Syvyysvaikutelma on
merkittävä ero näytön ja virtuaalitodellisuuden kautta
saadun kokemuksen välillä.

Kuva 4.3.d. Virtuaalitodellisuuslasit takaa.
Silmille näytetään eri kuvaa jatkuvasti ilman
polarisointia tai sulkimia.

– Tilantunnun lisäksi käyttäjä kokee
paikantuntua. Virtuaalinen tila esitetään käyttäjälle
luonnonmukaisesta näkökulmasta, mikä antaa käyttäjälle
kokemuksen virtuaalisessa tilassa olemisesta. Käyttäjä
osaa hahmottaa missä paikassa ja korkeudella hän
sijaitsee virtuaalisessa tilassa. Tietokone seuraa
käyttäjän katsesuuntaa ja sijaintia mittauslaitteiden
avulla ja päivittää kuvaa vastaamaan muuttunutta
näkökulmaa (Nugent 1991: 609, Sherman & Craig 2003:
77-78). Tämäkin on merkittävä ero paitsi tietokoneen
Kuva 4.3.e. Mittauslaitteet jäljittävät
käyttäjän pään xyz-koordinaatit sekä suunnan
reaaliaikaisesti.

näytöltä esitettyyn maisemaan myös 3D-elokuvaan. 3Delokuvan kuva ei muutu katsojan sijainnin perusteella
toisin kuin virtuaalitodellisuudessa.

– Ihminen on tottunut
kykenevänsä tekemään muutoksia ympäröivään
maailmaan. Interaktiivisuudella tarkoitetaan
toimintoja, joilla käyttäjä kykenee tekemään
muutoksia virtuaalisessa tilassa. Ihminen
olettaa esimerkiksi kykenevänsä nostamaan tai
siirtämään asioita käsillään. Lähtökohtaisesti
interaktio pyritään tekemään mahdollisimman
luontevasti ja siinä keskitytään yleensä käsien

Kuva 4.3.f. Käyttäjän käsissä pitämien ohjaimien
sijaintia ja suuntaa jäljitetään. Käyttäjä näkee
ohjainten avatarit virtuaalitodellisuudessa.

liikkeiden jäljittämiseen. Liikkeitä voidaan
esimerkiksi seurata sensorihansikkailla. Ne eivät
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kuitenkaan kykene stimuloimaan tuntoaistia uskottavasti (Nugent 1991: 609, Sherman & Craig
2003: 376-378). Nykyisin kehon reaaliaikaisia liikkeitä tilassa pystytään myös mittaamaan siihen
tarkoitetuilla kameroilla ja sensoreilla. Ulkoiset sensorit ovat käyttäjälle luontevampia eivätkä
vaadi erillisen laitteen pukemista mutta toisaalta niillä on myös ongelmia tarkkuuden kanssa.
Yleisin tapa interaktiivisuuden toteuttamiseen on kuitenkin kahden peliohjaimen pitämistä
käsissä. Tietokone jäljittää ohjaimia ja saa sen kautta tietoonsa käyttäjän käsien sijainni n ja
kulman. Kaikkien mainittujen lähestymistapojen ongelma on kuitenkin se, että ne stimuloivat
tuntoaistia vain heikosti tai eivät ollenkaan. Näin ollen käyttäjä ei saa kokemusta virtuaalisen
pinnan koskemisesta.

Virtuaalitodellisuuteen uppoamiselle käytetään usein sanaa ’immersio’. Immerso tapahtuu kun
virtuaalinen maailma esitetään käyttäjälle kuten hän olisi siinä. Virtuaaliset asiat esimerkiksi
kasvavat kun käyttäjä kävelee niitä kohti. Käyttäjä voi myös katsoa ympärilleen ja tutkia
ympäristöä kuten hän olisi paikan päällä. Hyvin toteutettuna ympä ristön manipulointi tarttumalla
ja siirtämällä asioita parantaa immersiota. Immersio on samalla informaation kommunikoimiselle
tärkeä työkalu. Immersio ei kuitenkaan vaadi että ympäristö on realistinen tai että siinä
tapahtuvat asiat ovat uskottavia. (Sherman & Craig 2003: 381-384) Käyttäjä voi esimerkiksi kokea
immersiota piirroselokuvamaisessa virtuaalimaailmaassa.

Kirjassa The Perception of Reality psykologi-filosofi William James (1842-1910) esittää
kysymyksen: "Missä olosuhteissa uskomme asian todellisuuteen" tai "Mitkä ovat vaatimukset sille
että uskomme asian olemiseen?". Toisin sanoen ”mikä tekee tiedosta uskottavaa?”. Seuraavat
havainnot kuuluvat hänen tuloksiin:


Usko todellisuuteen tai todellisuudentaju kytkeytyy voimakkaammin tunteisiin kuin
järkeen.



Uskon todellinen vastakohta ei ole epäusko vaan epäillys ja tiedustelu.



Mieli uskoo lähtökohtaisesti tietoon ellei se ole ristiriidassa aikaisemmin hankitun tiedon
kanssa. (James 1889: 283-290)

Nugent (1991: 611) esittää että nämä konseptit koskevat myös virtuaalitodellisuutta.
Virtuaalitodellisuuteen sovellettuna voidaan todeta virtuaalisen maailman olevan uskottava kun
se ei esitä tietoa, joka on ristiriitaista todellisen maailman kanssa. Tämä on ristiriidassa Sherman
& Craig 2003 esittämään väitteeseen siitä, että myös epärealistinen ympärisitö voi olla
immersiivinen. James (1889: 315-317) kommentoi myös kiinnostavasti todellisuudentuntua
esteettisin perustein. Hän esittää rikkautta ja helppoutta merkityksellisimpinä esteettisinä
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ominaisuuksina todellisuudentunteelle. Lisäksi hän korostaa harmonisuutta ja yksinkertaisuutta.
Simulaation rikkaus ja yksinkertaisuus eivät tässä tilanteessa kuitenkaan ole ristiriidassa sillä
yksinkertaisuudella tarkoitetaan monimutkaisuuden puutetta. Voidaan todeta että rikkaus,
helppous ja yksinkertaisuus ovat todellisuudentuntua korostavalle virtuaalitodellisuudelle hyviä
ominaisuuksia. James huomioi kuitenkin samalla että nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan tuota
kokemuksellista tai tunteellista pohjaa todellisuudentunteelle.

Virtuaalitodellisuuskokemuksen avainasemassa on tapa, jolla käyttäjä havaitsee virtuaalisen
maailman. Kokemuksen tuottavat signaalit välittyvät tietokoneesta aivoihin aistien kautta.
Ihmisen aistit eivät ole tasa-arvoisia ja virtuaalitodellisuuslaitteet keskittyvätkin siksi ihmisen
kolmen vahvimman aistin stimulointiin. Nämä ovat näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Kuuloaisti
hämääminen toteutuu helposti toistamalla ääntä kaiuttimista tai kuulokkeista. Tuntoaistin
hämääminen on toisaalta paljon haastavampaa. Arkkitehtuurin kannalta tuntoaisti kertoo kokijalle
materiaalin pinnan tekstuurista, muodoista ja lämpötilasta. Tuntoaisti painottuu ihon alueisiin,
jotka yleensä ovat kosketuksessa ulkoisen maailman kanssa - eli käsiin ja jalanpohjiin.
Monipuolisen tuntoaistin stimuloiminen on monimutkainen ongelma jota kukaan ei ole vielä
onnistunut ratkaisemaan laadukkaasti. Toisaalta on rakennettu useita laitteita jotka keskittyvät
osaan tuntoaistin piirteistä (Sherman & Craig 2003: 166-191).

Virtuaalitodellisuusjärjestelmät sisältävät lähes poikkeuksetta menetelmän näköaistin
hämäämiseen jonkinlaisen näytön avulla. Teknisestä näkökulmasta näköaistin hämäämiseen
käytetyt laitteet erottavat virtuaalitodellisuuden ja tavallisesta tietokonepohjaisesta
visualisoinnista. Kuvan esittäminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla.

Edellisissä alaluvuissa on käyty läpi, mitä virtuaalitodellisuus on, miten se liittyy arkkitehtuuriin sekä sen yleisiä
piirteitä. Seuraavat alaluvut tulevat käsittelemään luvun toista tutkimuskysymystä: ”Mitä virtuaalitodellisuuden
teknologioita on käytettävissä nykyään”. Päämääränä on tunnistaa osallistavalle asuntosuunnittelulle hyödyllisiä
teknologioita. Tutkimuksen rajauksen puitteissa keskitytään visuaalisiin laitteisiin. Kaksi ensimmäistä teknologiaa
perustuvat staattisiin näyttöihin ja ovat pääosin vanhentuneita. Kaksi seuraavaa perustuvat erilaisiin
virtuaalitodellisuuslaseihin. Lopuksi selvitetään hybriditodellisuuslaseja ja lisätyn todellisuu den teknologioita.
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Kuva 4.4.1. Akvaariovirtuaalitodellisuus antaa
vastaavan vaikutelman kuin akvaarioon
katsoessa. Näyttö toimii ikkunana
virtuaalitodellisuuteen.

Ensimmäinen tarkasteltava paradigma on tavallisen tietokonenäytön kautta koettu
virtuaalitodellisuus. Sitä voidaan kutsua akvaariovirtuaalitodellisuudeksi . Ei ole kyse tavallisesta
tietokoneen näytön kautta nähtävästä 3D-näkymästä, sillä kuva reagoi käyttäjän pään sijaintiin.
Käyttäjä voi esimerkiksi katsoa virtuaalisessa maisemassa olevan puun taakse siirtämällä päätään
sivulle. Käyttäjän jäljitys tapahtuu esimerkiksi kameran avulla. Toisin kuin muissa
virtuaalitodellisuuden muodoissa käyttäjän katseen suuntaa ei tarvitse selvittää – voidaan
nimittäin olettaa että käyttäjä katsoo näyttöä kohti. Syvyysvaikutelman syntyminen vaatii 3Dlasien käyttämistä. Lasien lisääminen mahdollistaa myös illuusion jossa pienet asiat saattavat
vaikuttaa sijaitsevan näytön ja katsojan välissä.

Akvaariovirtuaalitodellisuuden tuottama todellisuudentuntu on heikko mutta järjestelmän
toteuttaminen on halpaa. Käyttäjä ei esimerkiksi koe olevansa virtuaalisessa maailmassa vaan
kokemus on ennemminkin virtuaaliseen tilaan katsomista ikkunan kautta. Järjestelmä voidaan
periaatteessa toteuttaa jopa tavallisella webkameralla varustetulla kannettavalla tietokoneella
(Sherman & Craig 2003: 140-142).

Paradigman vahvuus on tekninen yksinkertaisuus. Akvaariovirtuaalitodellisuuden etuihin luk eutuu
myös kuvan tarkkuus. Virtuaalitodellisuuden suhteen kuvan tarkkuus määritellään parhaiten
pikselien määränä näkökentän astetta kohden. Korkean resoluution kuva näyttää esimerkiksi
epätarkalta kun sitä katsoo läheltä. Yksittäinen pikseli peittää siis isomman alan näkökentästä.
Vastaavasti matalaan resoluutioon ei kiinnitetä huomiota kun sitä katsotaan kaukaa. Myöhemmin
kuvailtujen virtuaalitodellisuuslasien näytöt ovat hyvin lähellä katsojan silmiä joten niiden pikselit
peittävät suuremman osan käyttäjän näkökentästä vaatien suuremman resolution. Koska
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akvaariovirtuaalitodellisuudessa käytetään tavallista näyttöä jota katsotaan tavalliselta
etäisyydeltä, tarkkuus on hyvä. Käyttäjä voi myös käyttää tavallista näppäimistöä ja hiirtä (Mulder
& Liere 2000: 91).

Osallistavan suunnittelun kannalta järjestelmän saavutettavuus ja helppokäyttöisyys ovat
tarpeellisia ominaisuuksia. Suunnitteluun voidaan esimerkiks i osallistua tietokoneelta omasta
kodista. Käyttäjän ei myöskään tarvitse pukea päälleen epämukavia ja vieraita laitteita mikä tekee
järjestelmästä helposti lähestyttävän. Arkkitehtuurin ja kokemuksen kannalta konsepti on
kuitenkin puutteellinen. Se kykenee antamaan käyttäjälle vain heikon kokemuksen tilantunnusta
ja paikantunnusta. Käyttäjä ei tule kokemaan vierailevansa virtuaalisessa paikassa. Vaikka
järjestelmän interaktiivisuus on helposti toteutettavissa näppäimistön ja hiiren kautta ne vain
vähentävät järjestelmän immersiivisyyttä. Muut vaihtoehdot tarjoavat paremman lähtökohdan
osallistavaan asuntosuunnitteluun virtuaalitodellisuuden kautta.

Kuva 4.4.2.a. CAVE virtuaalitodellisuustilaa
käytetään autojen virtuaaliseen prototypointiin
Fordin tutkimus ja kehityskeskuksessa
Colognessa Saksassa. Virtuaalitodellisuus on
esitetty käyttäjän näkökulmasta.

Kuva 4.4.2.b. CAVE virtuaalisena oppimistilana
Villanovan Yliopistossa.

CAVE on huone, jonka seinille heijastetaan kuvaa projektoreilla. Tila on usein kuutiomainen ja
kuvaa voidaan heijastaa jopa kaikille 6 sivulle. Yleisimmin kuvaa heijastetaan kuitenkin kolmeen
tai kahteen seinään sekä lattiaan käyttäjän edessä. CAVE on lyhenne englanninkielisistä sanoista:
”cave automatic virtual environment” (Sherman & Craig 2003: 143-144). Suomeksi käännettynä
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lyhenne tarkoittaa luolaa ja on mahdollisesti viittaus Platonin luolavertaukseen. Käyttäjä näkee
virtuaalisen ympäristön stereoskooppisena 3D-lasien avulla.

Projektorit ovat joko tilan ulkopuolella tai sen sisäpuolella. Ulkopuoliset projektorit heijastavat
kuvaa valkokankaasta tehdyille seinille. Ulkopuoliset projektorit vaativat enemmän tilaa kuin
CAVEn sisäpuolelle asennetut projektorit mutta mahdollistaa samalla kuvan heijastamisen tilan
koko kattoon ja lattiaan. Lattiaan heijastaminen vaatii kuitenkin että CAVEn alla on tilaa
projektorille mikä lisää kokonaisuuden tilantarvetta entisestään. Tilan sisäpuolella olevat
projektorit heijastavat kuvaa valkokankaalla peitetyille seinille. Sisälle asennetuilla projektoreilla
on oltava lyhyt heijastusetäisyys, sillä ne asemoidaan tilan kattoon lähelle heijastuspintaa jotta
käyttäjät eivät heittäisi varjoja seinille. Projisointi pitää myös räätälöidä erikseen jokaista tilaa
varten ottaen huomioon projektorien etäisyydet pinnoista.

CAVE voidaan myös toteuttaa vierekkäisillä näytöillä. Näyttöjen rajallisen koon vuoksi kehykset
jäävät näkyviin laskien todentuntua. Lisäksi kulmissa olevat näytöt valaisevat toisiaan muodostaen
epäjatkuvuuden käyttäjää ympäröivässä virtuaalisessa maailmassa. Järjestelmä vaatii tehokkaan
tietokoneen sillä useiden isojen, seiniä peittävien kuvien tuottaminen reaaliaikaisesti edellyttää
paljon prosessointikykyä.

Toinen vaihtoehto on pohjaltaan ympyrän muotoinen CAVE. Tämän muotoinen CAVE on tilava
sisältä mutta vaatii myös avaran asentamispaikan. CAVE voi myös olla sylinterin tai iglun
muotoinen. Ympyrän muotoiseen CAVE:en mennään yleensä oven kautta. Iglumainen CAVE voi
olla säänkestävä ja se voidaan asentaa ulos. Iglumaisessa CAVE:ssa kuva heijastetaan sisäpuolelta.
(Igloo Vision Ltd 2016)

Syvyysvaikutelman saavuttamiseksi käyttäjän on puettava päälleen vastaavat 3D-lasit kuin 3Delokuvateattereissa. Niissä on joko projektorin kanssa synkronoidut sulkimet tai ne ovat
polarisoituja. Projektorin esittämät kuvat vaihtuvat hyvin nopeasti näyttäen vuorotellen
vasemmalle tai oikealle silmälle tarkoitettua kuvaa. Toisin kuin akvaariovirtuaalitodellisuudessa
järjestelmän täytyy tietää katsojan pään suunnan muodostaakseen oikean perspektiivin. Tämä
toteutetaan yleensä lisäämällä jäljittimiä 3D-laseihin. Laseista kulkee ohut johto tietokoneeseen.
Syvyysvaikutelman vuoksi käyttäjälle voidaan esittää illuusio jossa CAVE :n keskellä näyttää olevan
kolmiulotteinen esine. Järjestelmä voidaan myös synkronoida esittämään illuusio useiden
käyttäjien näkökulmasta jolloin useampi henkilö jakaa elämyksen. Kuva projisoidaan vuorotellen
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jokaisen käyttäjän perspektiivistä ja kaikkien 3D-lasit synkronoidaan asianmukaisesti näyttämään
vain omasta näkökulmasta esitettyä kuvaa (Sherman & Craig 2003: 143-151).

Kuva 4.4.2.c. Pyöristämällä CAVEn
nurkat koko valkokangas saa tasaisen
valaistuksen vähentäen sen
huonemaisuutta.

CAVE voidaan toteuttaa monella eri tapaa kahdesta seinästä jaettuun
virtuaalitodellisuuskokemukseen. Verrattuna muihin paradigmoihin projisoitu virtuaalitodellisuus
on toteuttamisen kannalta monimutkaisin. Se vaatii myös eniten ylläpitoa. Samanaikaisesti
lähestymistavalla on kuitenkin monia hyviä puolia. Verrattuna tavallisiin
virtuaalitodellisuuslaseihin projisoiva virtuaalitodellisuus ei eristä käyttäjää todellisesta
maailmasta. Käyttäjä voi nähdä itsensä ja muut CAVEssa vierailevat ihmiset suoraan. Koska
osallistava suunnittelu lähtökohtaisesti on ryhmätoimintaa, muiden näkeminen on hyödyllistä.
Arkkitehtonisen tilan suunnittelussa tulevista materiaaleista voidaan keskustella helposti käyttäen
myös muuta tarjolla olevaa esittelyaineistoa samanaikaisesti. Esimerkiksi materiaalinäytteiden
käyttäminen toimii paremmin CAVEssa kuin virtuaalitodellisuuslaseilla . CAVEn käyttömukavuus on
myös parempi kuin virtuaalitodellisuuslasien. 3D-lasit ovat kevyitä ja esitetyt kuvat ovat
luontevalla etäisyydellä kasvoista. Järjestelmää voidaan siis käyttää pidempään rasittamatta
silmiä. CAVEn lukuisat elämykselliset edut soveltuvat hyvin osallistavaan asuntosuunnitteluun
mutta toisaalta elämyksen toteuttaminen voi olla hankalaa.
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Kuvat 4.4.3. a, b ja c. Virtuaalitodellisuuslasien piirteet eroavat toisistaan huomattavasti.

Virtuaalitodellisuuslasit ovat kannettavia, silmien edessä pidettäviä laitteita. Laitteen sisällä on
yksi tai kaksi näyttöä, linssejä ja mittareita joiden avulla silmille näytetään stereoskooppista
kuvaa. Tähän paradigmaan kuuluvat laitteet ovat kehittyneet paljon 2010-luvun aikana. Ne
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: mobiilivirtuaalitodellisuuslaseihin, tietokoneisiin kiinnitettäviin
virtuaalitodellisuuslaseihin ja itsenäisiin virtuaalitodellisuuslaseihin.

Mobiilivirtuaalitodellisuuslaseihin kiinnitetään älypuhelin joka prosessoi kuvaa sekä toimii
näyttönä. Mobiilivirtuaalitodellisuuslasien kotelo voi lisäksi sisältää mittauslaitteita lasien
suunnan määrittelemiseksi. Näitä ovat kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja magnetometri. Kaikki nämä
löytyvät älypuhelimista mutta niitä hyödyntävien virtuaalitodellisuuslasien kotelon sisältämät
mittarit ovat tarkempia. Halvimmasta päästä olevat älypuhelinlasit ovat yksinkertaisia
pahvitaitelmia ilman tarkempia mittareita. Niissä ei myöskään ole remmejä joten käyttäjän on
kannateltava laseja käsillään.
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Mobiilivirtuaalitodellisuuslasit ovat kaikkein halvin
virtuaalitodellisuuden muoto ja niiden tuottaman
elämyksen laatu vaihtelee paljon. Viereisessä
kuvassa on esimerkki mobiilivirtuaalitodellisuuslaseista. Kevyet mobiililaitteille suunnatut 3D
sovellukset kärsivät rajoittuneesta
prosessointikyvystä mutta virtuaalitodellisuusvideot ja –kuvat toimivat niissä hyvin.
Laadukkaampien mobiilivirtuaalitodellisuuslasien
antama syvyysvaikutelma on uskottava ja välittää
Kuva 4.4.3.d. Älypuhelin asetetaan
mobiilivirtuaalitodellisuuslasien etuosaan.
Virtuaalitodellisuuskokemus perustuu
puhelimen suorituskykyyn. Laseihin voi myös
liittyä peliohjain tai liikeohjain.

tilantuntua hyvin. Sen edellytys on kuitenkin että
kuva on stereoskooppinen. Mobiilivirtuaalitodellisuuslasit mittaavat katsojan pään
suuntaa sisäisillä mittareilla mutta eivät pään
sijaintia tilassa. Kuva reagoi siis pään kääntämiseen
mutta ei siirtämiseen. Kuva ei esimerkiksi muutu
käyttäjän ottaessa askeleen eteenpäin. Laitteiden
antama paikantuntu jää siksi heikoksi. On kuitenkin
mahdollista että laitteet mahdollistaisivat tilassa
liikkumisen tulevaisuudessa.

Tietokoneeseen liitettävät virtuaalitodellisuuslasit
ovat suosittu virtuaalitodellisuuden muoto.
Viereisessä kuvassa on esimerkki lasityypistä. Kun
puhutaan virtuaalitodellisuuslaseista, tarkoitetaan
yleensä tämänkaltaisia laseja. Virtuaalitodellisuuslasien näkymä päivittyy automaattisesti käyttäjän
liikkeiden perusteella. Kun käyttäjä kääntää
päätään oikealle hän näkee oikealle virtuaalisessa
Kuva 4.4.3.e. Myös virtuaalitodellisuuslasit
kiinnitetään silmien eteen.
Mobiilivirtuaalitodellisuuslaseista poiketen ne
kuitenkin kiinnittyvät tietokoneeseen johdon
kautta.

maailmassa. Tilassa liikkumisella on vastaava tulos,
näkymä päivittyy vastaamaan uutta
katsontapistettä. Oikein toteutettuna näkymän
päivittyminen tapahtuu käyttäjän havainnointikykyä
nopeammin, jolloin lopputulos on luonteva
käyttöliittymä 3D-aineiston havainnointiin.
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Toisin kuin mobiilivirtuaalitodellisuuslaseissa kuvaa prosessoivat laitteet eivät ole lasien sisällä,
vaan erillisessä tietokoneessa. Virtuaalitodellisuuslasit liittyvät tietokoneeseen joh dolla jota pitkin
kulkee videosignaali ja lasien tarvitsema virta ja sisäisten mittareiden tuottama data. (Sherman &
Craig 2003: 151-155). Tietokoneeseen liitetyt virtuaalitodellisuuslasit eivät siis kärsi mobiilivirtuaalitodellisuuslasien prosessointikyvyn rajoittuneisuudesta. Mobiilivirtuaalitodellisuuslaseista
poiketen tietokoneeseen liitettävät virtuaalitodellisuuslasit käyttävät nykyisin ulkoisia laitteita
lasien tilallisen sijainnin määrittelemiseen ihmisen silmille näkymättömän valon avulla. Lasit
toimivat valon lähettimenä tai mittarina ratkaisusta riippuen. Valo voi esimerkiksi olla
infrapunasäteilyä tai laserpulsseja. Ulkoisia lähettimiä / mittareita on yleensä yksi tai kaksi.
Käyttäjän kokemuksen kannalta sijainnin mittausmenetelmällä ei kuitenkaan ole merkitystä. On
todennäköistä, että sijainnin mittaus toteutetaan täysin lasien sisältä tulevaisuudessa kuten
myöhemmin esiteltävissä hybriditodellisuuslaseissa. On myös mahdollista, että tietokoneesta
tuleva signaali voidaan lähettää langattomasti tulevaisuudessa.

Kolmas virtuaalitodellisuuslasien luokka koostuu itsenäisistä virtuaalitodellisuuslaseista. Niiden
prosessointi tapahtuu laseissa mobiilivirtuaalitodellisuuslasien tapaan mutta käyttäjä on vapaa
liikkumaan virtuaalisessa ympäristössä ilman johtoja. Diplomityötä kirjoittaessa itsenäisistä
virtuaalitodellisuuslaseista ei kuitenkaan vielä ole paljoa tietoa tarjolla eikä niistä näin ollen
kirjoiteta sen enempää. Voidaan kuitenkin olettaa, että niillä tulee olemaan
hybriditodellisuuslasien kaltaiset ominaisuudet.

Virtuaalitodellisuuslasit tuottavat yleisesti ottaen erittäin laadukasta todellisuudentuntua mutta
sisältävät samalla tiettyjä heikkouksia. Virtuaalitodellisuuslasit kokevat nopeaa kehitystä nykyään
ja voidaan olettaa että teknologian varttuessa joitain heikkouksia korjataan. Ennen 2010-lukua
lasien suurin ongelma oli näkökentän rajoittuneisuus ja hitaasti päivittyvä rakeinen resoluutio
mutta nykyään nämä ovat jo tyydyttävällä tasolla kehittyen jatkuvasti. Lasien paino voi myös olla
ongelma. Nykyaikaisten virtuaalitodellisuuslasien paino on noin 500 gramma (Oculus VR 2016).
Mobiilivirtuaalitodellisuuslasien paino on vastaava. Paino ei siis ole huomaamaton mutta toisaalta
sen ei pitäisi aiheuta niskan rasittumista lyhyen käytön aikana. Painon laskiessa laseja voidaan
käyttää pidempään. Optimaalisesti lasien paino olisi käyttäjälle huomaama ton. Silmälasien käyttö
virtuaalitodellisuuslasien kanssa on hankalaa mutta ei mahdotonta.

Koska virtuaalitodellisuuslasit peittävät todellisen maailman , virtuaalinen maailma ympäröi
käyttäjää kaikista suunnista. Vertauksena CAVE -järjestelmässä kuvaa heijastetaan yleensä 3
seinään jättäen yhden avoimeksi. Käyttäjä näkee siis ulos virtuaalisesta maailmasta katsomalla
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taakseen. Virtuaalitodellisuuslasien kanssa ei ole tätä piirrettä vaan käyttäjä näkee virtuaalisen
maailman takanaan kääntyessään tai virtuaalisen tilan koko katon katsoessaan ylös.
Arkkitehtuurin kannalta katsesuunnan vapaus tarkoittaa käyttäjä n näkevän tilan
kokonaisuudessaan virtuaalitodellisuuslasien kautta. Esimerkiksi CAVE:ssa on hankala esittää
virtuaalisen huoneen koko kattoa tai lattiaa (Sherman & Craig 2003: 151-155). Näin ollen voidaan
todeta virtuaalitodellisuuslasien olevan CAVE:a parempia esittämään arkkitehtoonista tilaa.

Virtuaalitodellisuuslasien suurin haaste on simulaatiopahoinvointi. Myös muut
virtuaalitodellisuuden muodot saattavat aiheuttaa saman oireen mutta se on voimakkainta
virtuaalitodellisuuslasien kanssa. Oire johtuu useista tekijöistä ja se muistuttaa merisairautta.
Laivan sisällä olevan ihmisen tasapainoaisti kokee liikkuvansa mutta silmät eivät näe liikettä.
Virtuaalisessa junassa istuva käyttäjä näkee junan kiihtyvän mutta hänen tasapainoaisti ei koe
kiihtyvyyttä. Näköaisti ja tasapainoaisti tulkitsee siis ympäristön eri tavoin. Aistien
epäjohdonmukaisuus voi aiheuttaa pahoinvointia joillekin. Ongelmalta vältytään parhaiten
välttämättä tilanteita, jossa käyttäjä kokee kiihtymistä liikkumatta itse. (Oculus VR 2016)
Myös kuvan liian hidas päivittyminen voi aiheuttaa pahoinvointia. Ongelma voidaan ratkaista
optimoimalla sovellus ja käyttämällä tehokkaampaa tietokonetta. Lisäksi nykyiset
virtuaalitodellisuuslasit eivät ota huomioon silmän mukautumista tarkastelemaan eri etäisyyksillä
olevia kohteita. Silmien sädelihakset muuttavat silmän linssiä refleksinomaisesti tarkentaen näköä
tietylle etäisyydelle. Virtuaalilasien linssit mahdollistavat näön tarkentamisen lähellä oleviin
näyttöihin niin ikään esittäen ne kauempana. Etäisyys kuvaan on kuitenkin aina staattinen, jolloin
silmien fokuksen on pysyttävä samana riippumatta virtuaalisen katsepisteen koetusta
etäisyydestä. Silmien linssien fokus on siis yleensä epäjohdonmukainen stereoskopian
muodostaman näkymän kanssa mikä myös aiheuttaa pahoinvointia joillekin ihmisille. (Sherman &
Craig 2003: 151-155)

Virtuaalitodellisuuslasit tarjoavat hyvän pohjan osallistavalle asuntosuunnittelulle
virtuaalitodellisuudessa haasteista riippumatta. Tietokoneeseen kiinnittyvät lasit mahdollistavat
korkealaatuiset ja interaktiiviset kokemukset. Mobiilivirtuaalitodellisuuslasien edullisuus,
siirrettävyys ja helppokäyttöisyys puolestaan tarjoavat vapauksia virtuaalitodellisuuden
saavutettavuuden suhteen. Tulevaisuudessa on mahdollista että mobiilivirtuaalitodellisuuslasien
kätevyys ja virtuaalitodellisuuslasien kokemuksellinen laatu ja interaktiivisuus yhdistyvät. On
esimerkiksi mahdollista, että mobiilivirtuaalitodellisuuslasit mahdollistavat kävelemisen
virtuaalisessa tilassa tulevaisuudessa.
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Hybriditodellisuuslasit ovat
virtuaalitodellisuuslasien kaltaisia silmien
eteen kiinnitettäviä laitteita. Viereisessä
kuvassa on esimerkki lasityypistä. Niiden
pääasiallinen piirre on läpinäkyvyys - ne eivät
peitä todellista maailmaa
virtuaalitodellisuuslasien tapaan. Sen sijaan
hybriditodellisuuslasit esittävät virtuaalisia
asioita siten, että ne esiintyvät todellisen
Kuva 4.4.4. Hybriditodellisuudelle yleisesti käytetty
englanninkielinen termi on ”Mixed reality”.

maailman osana. Lasien läpi nähtävällä
todellisella pöydällä voidaan esimerkiksi
esittää virtuaalinen pienoismalli. (Sherman &
Craig 2003: 155). Hybriditodellisuuslasien
kautta esitetyt virtuaaliset asiat voivat olla

esineitä, pintoja tai vaikka aukkoja seinissä. Konsepti on helppo sekoittaa lisätyn todellisuuden
konseptin kanssa. Hybriditodellisuus eroaa lisätystä todellisuudesta siten, että sen
virtuaalitodellisuus hahmottaa fyysisen ympäristön kolmiulotteisesti ’ymmärtäen’ sitä paremmin.
Diplomityössä hybriditodellisuutta käsitellään virtuaalitodellisuusmedian osana.

Hybriditodellisuuslasien avulla voidaan myös näyttää muita asioita käyttäjälle, kuten
käyttöliittymiä tai lisättyä tietoa ympäristöstä. Kirurgi voisi esimerkiksi nähdä leikattavan potilaan
ihon läpi lisätyn tiedon avulla. Näytettävät ohjeet perustuisivat potilaasta otettuihin röntgen - ja
magneettikuvauksiin jotka asetetaan nukkuvan potilaan ihon tilalle hybriditodellisuuslasien avulla
(State et al 1996: 437). Rakentamiseen sovellettuna tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa seinien
sisällä olevan talotekniikan visualisointia rakennustyömaalla.

Virtuaaliset asiat esitetään optisesti heijastettuna kuvana. Menetelmä heijastaa valoa käyttäjän
silmiin linssin kautta. Koska menetelmä perustuu valon lisäämiseen sillä ei voida esittää täysin
mustaa väriä. Hybriditodellisuuslaseilla voidaan kuitenkin esittää läpikuultamattomia pintoja.
Virtuaalinen objekti voi näin ollen peittää taakseen todellisen maailman asioita.
Hybriditodellisuuslasit mittaavat lisäksi ympäristön valoa antaakseen virtuaaliselle objektille
näkymään soveltuvan valaistuksen.
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Lasien mittauslaitteiston vuoksi todelliset asiat voivat myös peittää virtuaalisia asioita toisin kuin
lisätyssä todellisuudessa. Käytännössä lasit muodostavat 3D-mallin ympäristöstään jota käytetään
virtuaalisten asioiden peittämiseen. Ilman tätä todellisen pöydän alla oleva virtuaalinen palli
piirtyisi pöydän päälle. Mittauslaitteet mahdollistavat myös virtuaalisen objektin asemoitumisen
todelliseen tilaan käyttäjän näkökulmasta. Käyttäjä voi esimerkiksi kävellä pöydällä olevan
virtuaalisen pienoismallin ympärillä jolloin se pysyy paikoillaan pöydällä. (Microsoft 2016)
Hybriditodellisuuslasit voivat kiinnittyä pöytätietokoneeseen mutta nykyiseen kehityssuuntaan
kuuluu että ne ovat itsenäinen käyttäjän mukana kulkeva kokonaisuus jota voi käyttää missä
tahansa. Joissain malleissa prosessointi tapahtuu laseissa olevien prosessoreiden avulla (Microsoft
2016) siinä missä toisista kulkee johto vyöstä kannettavaan pieneen tietokoneeseen.
Laitteen pieni koko rajoittaa tiettyjä piirteitä. Laitteen akun lataus asettaa rajan sen
yhtämittaiselle käyttöajalle. Koska laitteet jäähtyvät passiivisesti ne eivät kykene las kemaan
prosessoreiden lämpötilaa tavallisten tietokoneiden tapaan rajoittaen niiden prosessointikykyä.
Prosessointikyvyn rajoittuneisuus tarkoittaa, että sovellusten kehityksessä on kiinnitettävä
enemmän huomiota niiden optimointiin. Arkkitehtuurin esittämisen kannalta 3D-mallin koko on
rajattu. Simulaation hidas toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle pahoinvointia samaan tapaan kuin
muilla virtuaalitodellisuuslaitteilla. Läpikuultavien hybriditodellisuuslasien suositellaan päivittävän
kuvaa 60 kertaa sekunnissa yhden kuvan viiveellä. (Microsoft 2016) Vertauksena
virtuaalitodellisuuslasien suositellaan näyttävän kuvaa 90 kertaa sekunnissa (Oculus VR 2016) ja
elokuvia kuvataan perinteisesti 24 kuvaa sekunnissa.

Koska hybriditodellisuuslasien teknologia keskittyy todellisen ja kuvitteellisen yhdistämiseen ne
eivät sinänsä vie käyttäjää täysin uuteen paikkaan. Virtuaalitodellisuuslasit soveltuvat
hybriditodellisuuslaseja paremmin täysin uusien tilojen esittämiseen. Hybriditodellisuuslasit
tulevat kuitenkin soveltumaan asunnon muutosten tai virtuaalisen pienoismallin esittämiseen.
Remontoinnin yhteydessä vain osa asunnosta muuttuu. Hybriditodellisuus mahdollistaa
muutosten vertaamisen nykytilaan auttaen asiakasta hahmottamaan muutokset. Rakennuksen
tietomallista voidaan esimerkiksi esittää vain asunnon muuttuvat osat näyttäen ne todellisessa
mittakaavassa olemassa olevassa tilassa. Suora esimerkki olisi muuttuvan hormin esittäminen
nykyisessä asunnossa. Samalla voitaisiin esitellä tilaan uusittavia pintamateriaaleja.
Hybriditodellisuuslasien myös mahdollistavat muiden suunnitteluun osallistuvien ihmisten
näkemisen. On esimerkiksi mahdollista, että kaikki osallistujat voisivat käsitellä samaa 3D-mallia
omien hybriditodellisuuslasien kautta. Näin ollen teknologia sopii hyvin olemassa olevan asunnon
muutosten osallistavaan suunnitteluun.
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Kuvat 4.4.5. a ja b. Virtuaalinen objekti ilmestyy fyysisen jäljitysmerkin päälle. Objekti pysyy merkin päällä
reaaliaikaisesti ja sitä voidaan katsoa eri suunnista.

Mobiililaitteita kuten älypuhelimia ja tablettitietokoneita voidaan käyttää lisätyn todellisuuden
esittämiseen. Ero hybriditodellisuuden ja lisätyn todellisuuden välillä on että lisätyssä
todellisuudessa sovellus ei muodosta 3D-mallia ympäristöstä. Kuten alla olevissa kuvissa näytöllä
näytetään kameran kuvaama näkymä, johon lisätään virtuaalinen asia. Asia on tyypillisesti
kolmiulotteinen objekti mutta se voi yhtä hyvin olla leijuvaa tekstiä tai kuvia. Virtuaalinen asia
voidaan siis vain nähdä laitteen näytön kautta antaen laitteelle taikalinssinomaisen vaikutelman
(Sherman & Craig 2003: 162). Objekti vaikuttaa sijaitsevan puhelimen esittämässä maailmassa ja
pysyy paikoillaan riippumatta puhelimen liikkeistä.

Virtuaalisen objektin asemoiminen tapahtuu hyödyntämällä mittauslaitteiden tuottamaa dataa
sekä tulkitsemalla videokuvaa. Objektin asema voidaan sitoa johonkin tuntomerkkiin, jonka
sovellus kykenee tunnistamaan videokuvasta (Hirzer 2008: 1-3). Liikkeentunnistus toteutetaan siis
tunnistamalla, missä asennossa tuttu merkki on. Tällöin objektia voidaan katsoa eri suunnista.
Virtuaalista objektia voidaan myös siirtää liikuttamalla jäljitysmerkkiä. Jos kameralla ei ole
näköyhteyttä tuntomerkkiin virtuaalinen esine yleensä katoaa näkyvistä. Toisin kuin
hybriditodellisuudessa virtuaalinen objekti esitetään aina todellisen näkymän päällä eivätkä
todelliset esineet peitä sitä.
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Objekti voidaan myös asettaa tiettyyn
kulmaan ja etäisyydelle hyödyntäen
pelkästään älypuhelimen mittauslaitteistoa.
Koska virtuaalista objektia ei ole sidottu
fyysiseen pisteeseen se esitetään aina
tietyssä kulmassa älypuhelimesta. Puhelinta
tai tablettia kääntäessä objekti pysyy
paikoillaan mutta siirtäessä laitetta objekti

Kuvat 4.4.5. c ja d. Kaksi erilaista jäljitysmerkkiä.
Oikeanpuoleinen merkki on QR-koodi joka sisältää
tietoa. Koodi voi esimerkiksi sisältää verkkoosoitteen josta sovellus lataa esitettävän 3D-mallin.

liikkuu mukana. Todellisuudentuntu katoaa
nopeasti mikäli objektia ei ole sidottu todellisen
maailman pisteeseen.

Mobiili hybriditodellisuus on helposti saavutettavaa. Suunnittelun asiakas omistaa jo
todennäköisesti älypuhelimen mikä tekee käyttöönoton helpoksi. Lisäksi mobiililaite kulkee
yleensä omistajansa mukana joten se on lähes aina saatavilla. Koska 3D-mallit voidaan lähettää
verkon kautta laitteeseen, hybriditodellisuuteen suuntaava suunnittelutyökalu voi auttaa
asiakaskohtaamispisteen siirtämisessä verkkoon. Interaktioon ei myöskään tarvita erillisiä laitteita
puhelimen kosketusnäytön vuoksi. Mobiililaitteiden hybriditodellisuus ei kuitenkaan kykene
antamaan käyttäjälle todentuntuista kokemusta kuvitteelisessa tilassa vierailemisesta toisin kuin
virtuaalitodellisuuslasit tai CAVE. Mobiililaitteeseen pohjautuva hybriditodellisuus sopiikin
paremmin antamaan lisättyä tietoa ympäristöstä. Sherman & Craig (2003: 162) toteavatkin
osuvasti konseptin mahdollistavan ”fyysisessä tilassa käytettävän tietokannan navigointityökalun”.

Luvussa on käsitelty virtuaalitodellisuutta ja vastattu kahteen tutkimuskysymykseen.



Virtuaalitodellisuus on käyttäjän kokemus virtuaalisesta maailmasta. Virtuaalinen maailma
esitetään käyttäjälle virtuaalitodellisuuslaitteen kautta.



Virtuaalitodellisuusmedian päämäärä on antaa käyttäjälle immersiivinen kokemus.
o

Median erityispiirteisiin kuuluu ajan ja tilan manipulointi sekä luonteva interaktio.

o

Virtuaalitodellisuuselämys paranee esitystekniikan muuttuessa
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huomaamattomammaksi ja helppokäyttöisemmäksi.
o

Taiteellisena mediana virtuaalitodellisuudella ei vielä ole samankaltaista perinnettä
kuin esimerkiksi elokuvilla tai kirjallisuudella.



Arkkitehtisuunnittelulle virtuaalitodellisuus mahdollistaa vierailut rakentamattomissa
paikoissa sekä niiden nopean ja edullisen prototypoinnin.



Virtuaalitodellisuus perustuu aistien hämäämiseen. Optiikka ja jäljityslaitteet
mahdollistavat ympäristön tilantunnun, paikantunnun välittämisen asukkaalle.
Interaktiivisuus tarjoaa mahdollisuuden tarjota asukkaalle mahdollisuus kustomoida
virtuaalista asuntoa.



Luvussa on esitetty useita teknologioita joilla voidaan tuottaa virtuaalitodellisuuselämyksiä. Elämyksellisen osallistavan asuntosuunnittelun kannalta nykyisin
merkityksellisimmät laitteet ovat:
o

Virtuaalitodellisuuslasit


Oikein toteutettuna lasien korkea visuaalinen laatu antaa hyvän elämyksen
virtuaalisessa tilassa olemisesta.



Virtuaalitodellisuuslasit kiinnittyvät vielä nykyään pöytätietokoneeseen
johdon kautta ja vaativat ulkoisia mittauslaitteita liikkeentunnistukseen.

o

Mobiilivirtuaalitodellisuuslasit


Laitteet ovat halpoja, mukana kannettavia ja helposti käytettäviä.



Mobiilivirtuaalitodellisuuslasit eivät vielä nykyään mahdollista luontevaa
interaktiota tai liikkumista virtuaalisessa tilassa.

o

Hybriditodellsiuuslasit


Lasit mahdollistavat virtuaalisen asian tuomisen todelliseen tilaan mutta
eivät vielä nykyään sovi asukkaan viemiseen immersiiviseen virtuaaliseen
asuntoon. Lasit sopivat sen sijaan hyvin virtuaalisen pienoismallin tai
muuttuvan rakennusosan esittämiseen.



Hybriditodellisuuslasit mahdollistavat usean käyttäjän välisen luontevan
interaktion ja sopivat näin ollen osallistavaan asuntosuunnitteluun.



Lasit ovat itsenäinen kokonaisuus eivätkä vaadi tietokonetta tai
mittauslaitteita. Näin ollen niitä voidaan kuljettaa laukussa
mobiilivirtuaalitodellisuuslasien tapaan.
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5. Osallistava virtuaalitodellisuus

Viidennen luvun päämäärä on ensinnäkin selvittää osallistavan suunnittelun käytännöllistä puolta vastaten
tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisia menetelmiä osallistavassa suunnittelussa käytetään?”. Edellisessä luvussa
käsiteltiin virtuaalitodellisuuden käytännöllistä puolta teknologian kautta. Luvun toinen päämäärä on syntetisoida
osallistavan suunnittelun ja virtuaalitodellisuuden käytännöllisiä puolia. Synteesin kautta haetaan vastausta
tutkimuskysymykseen: ”Voidaanko osallistavan suunnittelun metodeja tukea virtuaalitodellisuudella? ”.

Virtuaalitodellisuus on lähtökohtaisesti helposti lähestyttävä media käyttäjän kannalta. Sen
käyttäminen ei vaadi aineistonlukutaitoa samaan tapaan kun esimerkiksi arkkitehtipiirustusten
tulkitseminen. Virtuaalitodellisuudessa asunto koetaan todellisessa mittakaavassa olevana siinä
missä piirustuksina esitetty asunto on asukkaan mielikuvituksen varassa. Ehdotuksen
selkeyttäminen onkin siksi merkittävä virtuaalitodellisuuden anti osallistavalle suunnittelulle.
Osallistuja ei tarvitse suunnittelukokemusta tai mielikuvitusta osallistuakseen. Virtuaalitodellisuus
tukee myös luovuutta antaen käyttäjän kokeilla eri vaihtoehtoja helposti sitoutumatta niihin.

Kohdassa 3.6. käsiteltiin Ives ja Olsonin (1984: 590) kuutta osallistumisen tasoa.
Virtuaalitodellisuutta hyödyntävän osallistavan suunnittelun kannalta näistä oleelliset ovat tasot 4 6. Asiayhteyden vuoksi käyttäjä on nimetty asukkaaksi:

4. Osallistuminen heikolla kontrollilla. Asukas antaa palautetta ja vaikuttaa suunnitteluun
hyväksymällä vaiheiden tulokset.
5. Osallistuminen tekemällä. Asukas on suunnitteluryhmän jäsen.
6. Osallistuminen vahvalla kontrollilla. Asukas on sitoutunut kehitykseen taloudellisesti.
Suunnittelun tulos vaikuttaa suoraan asukkaaseen.

Virtuaalitodellisuusteknologiaa voidaan soveltaa näihin tasoihin eri tavoin osallistumisen tasosta
riippuen. Tasolla neljä virtuaalitodellisuutta hyödynnetään todennäköisesti asunnon
esittelytyökaluna. Suunnittelijan tuottama 3D-malli näytettään asukkaalle esimerkiksi
virtuaalitodellisuuslasien kautta. Asukas vierailee virtuaalisessa asunnossa antaen palautetta
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suunnittelijalle. Virtuaalitodellisuus auttaa näin ollen asukasta antamaan parempaa palautetta ja
varmistumaan suunnittelun laadusta. Tasolla viisi asukas osallistuu suunnitteluun aktiivisemmin.
Tasolle sopiva virtuaalitodellisuussovellus on kehittyneempi sisältäen interaktiivisia toimintoja
jotka antavat asukkaan tehdä muutoksia virtuaaliseen asuntoon reaaliaikaisesti. Asukas vierailee
virtuaalisessa asunnossa mutta voi tällä kertaa myös muuttaa pintojen materiaaleja ja kalustaa
asunnon.

Kuudennen tason kuvaus ”Asukas on sitoutunut kehitykseen taloudellisesti” vaikuttaa
epäjohdonmukaiselta asuntosuunnittelun asiayhteydessä. Asukas on nimittäin poikkeuksetta
sitoutunut asunnon kehitykseen taloudellisesti. Sen sijaan asukkaan voidaan olettaa osallistuvan
suunnitteluun enemmän kun tasolla viisi. Tasolla voidaan käyttää aikaisemmin kuvailtuja
sovelluksia mutta eroten aikaisemmista tasoista asukas ehkä tuottaa asunnon 3D-mallin itse.
Kuudes taso ei siis sovi valtaosalle asukkaista. Asukkaan tuottama 3D-malli avataan
virtuaalitodellisuussovelluksella, jossa hän jatkokäsittelee sitä. 3D-mallin tuottamiseen käytettyyn
sovellukseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Sen pitäisi mieluiten olla todella
helppokäyttöinen tai ehkä jopa asukkaalle tuttu sovellus.

Samalla on muistettava kohdassa 3.7. esitetyt motivaatiot lu ovuudelle ja tunnistaa, että asukkaat
haluavat osallistua suunnitteluun eri tavoin. Joku saattaa haluta osallistua suunnitteluun koska
tarjottu asunto ei ole sopiva siinä missä toisen motivaatio saattaa olla itsensä ilmaisu ja
persoonallisen asunnon löytäminen. Toisella asukkaalla ei ehkä ole mahdollisuutta tai motivaatiota
intensiiviseen osallistumiseen mutta haluaa silti varmistua asunnon sopivuudesta näkemällä sen
etukäteen virtuaalitodellisuuden kautta.

Virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää osallistavaan suunnitteluun suoraviivaisesti kuten kuvailtu edellisessä
kohdassa. Seuraavissa alaluvuissa syvennytään osallistavaan suunnitteluun menetelmiin. Tarkoituksena on pohtia
tapoja, joilla osallistavan suunnittelun akateemisen oloisia menetelmiä voidaan helpottaa virtuaalitodellisuuden
avulla.

Kokemuksen suunnittelu on vaikeaa - sama pätee osallistumiskokemukseen. Kommunikoinnin
tapaan osallistumiskokemus muodostuu kahden osapuolen vuorovaikutuksesta. Asukas vaikuttaa
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omaan kokemukseensa tuoden vuorovaikutukseen yhtä paljon kuin suunnittelija tai
suunnittelupalvelua tarjoava yritys. Siksi Sanders (2002: 1-2) esittää käyttäjän kokemusten
ymmärtämisen olevan oleellisen tärkeää osallistavassa suunnittelussa. Näin ollen asukkaan
kokemusten ymmärtäminen on myös tärkeää osallistavassa asuntosuunnittelussa.
Kommunikaatiovertauskuvaa jatkaen voidaan todeta ettei viestin sisällön ymmärtäminen riitä vaan
pitää myös ymmärtää miten vastaanottaja tulkitsee viestin. Tämän vuoksi asukkaan aikaisempien
kokemusten käsittely on hyödyllistä kun päämääränä on tuottaa hänelle odotukset ylittävä asunto.

Käyttäjän aikaisempia kokemuksia voidaan kuvata tulevien kokemusten kontekstina. Uusia
kokemuksia verrataan nimittäin aikaisempiin kokemuksiin. Koska kokemukset ovat abstrakteja ja
subjektiivisia ulkopuolinen ei voi observoida niitä suoraan. Asukkaan henkilökohtaisten
kokemusten tulkitseminen on aina haaste suunnittelijalle. Kokemukset ovat lisäksi väliaikaisia sillä
ne sijaitsevat vain nykyhetkessä. Kuten alla olevassa kuvassa kuvaillaan, menneet kokemukset
sijaitsevat ihmisen muistissa siinä missä odotukset tulevista kokemuksista löytyvät hänen
unelmista. Henkilön muistot ja unelmat tarjoavat siksi avaimen hänen kokemuksiinsa (Sleeswijk
Visser et al 2005: 121-122).

Kuva 5.2.a. Nykyhetkessä koettujen
kokemusten konteksti on muistot ja
unelmat

Edellisessä kohdassa kuvailtiin asukkaan osallistumiskokemuksen merkitystä suunnittelulle. Aiheen pohdintaa
jatketaan syventymällä tapoihin jotka auttavat ym märtämään asukkaan kokemuksia.
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Ihmisen muistoista ja unelmista voidaan ottaa selvää eri tavoin. Kuvauksia voidaan kuunnella,
ilmaisuja tulkita, tekoja katsoa ja valintoja observoida. Asukasta haastattelemalla hankitaan
kuitenkin lähinnä eksplisiittistä tietoa. Kiinnostavin tieto on tulkittava niin sanotusti rivien välistä.
Eksplisiittistä tietoa voisi kutsua selkeäksi tiedoksi sillä se on suoraviivaista ja sanallista. Sitä on
helppo verbalisoida ja sen kirjoittaminen on suoraviivaista. Eksplisiittinen tieto on helposti
välittyvää mutta sen sisältö ei kuitenkaan ole kokemusten aihepiirissä kovinkaan kiinnostavaa. Teot
ja valinnat kertovat enemmän mutta sekin tieto on vielä pintapuoleista (Sanders 2002: 2-4).

Tyypilliset käyttäjätutkimustekniikat paljastavat yleensä eksplisiittistä tietoa. Esimerkiksi
haastatteluiden tai fokusryhmien kautta saatava tieto on pääasiassa eksplisiittistä. Koska tieto on
selkeää asukkaalle se ei ole hänelle yllätyksellistä (Sleeswijk Visser et al 2005: 122). Eksplisiittisen
tiedon vastakohta on niin sanottu hiljainen tieto. Hiljainen tieto ei ole sanallista ja sitä on vaikea
jakaa. (Nonaka et al 2001: 14) Hiljainen tieto on henkilökohtaista, kuten esimerkiksi
kokemuksellinen tieto tai kielen osaaminen. Käsite on alun perin filosofi Michael Polanyin luoma.
Hän kirjoittaa kirjassaan The Tacit Dimension (1967: 4) osuvasti: ”Voimme tietää enemmän kuin
osaamme kertoa”. Esimerkiksi ”know-how” -käsite viittaa juuri hiljaiseen tietoon.

Eksplisiittinen tieto voidaan ilmaista sanoin, numeroin ja datana. Se siirtyy asukkaalta
suunnittelijalle järjestelmällisesti. Hiljainen tieto puolestaan on henkilökohtai sta ja vaikeasti
määriteltävää johtaen siihen, että sen kommunikointi ja jakaminen on vaikeaa. Intuitio ja
kokemukset ovat esimerkkejä hiljaisesta tiedosta. Tietomuodot täydentävät toisiaan ja kummatkin
ovat oleellisia tiedon tuottamiseen. (Nonaka et al 2001: 14)

Kuva 5.3. Tiedon ja tarpeiden tasot verrattuna hankitamenetelmiin
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Hiljainen tieto on usein tiedostamatonta mutta se vaikuttaa kuitenkin ihmisen käytökseen. Vaikka
henkilö tiedostaa hiljaisen tiedon, hän ei aina tiedosta sen hyödyllisyyttä. Elizabeth Sanders (2002:
3) esittää hiljaisen tiedon saattavan sisältää piileviä tai tiedostamattomia tarpeita. Tunnistamalla
mitä henkilö tietää, tuntee ja kokee voidaan ymmärtää hänen hiljaista tietoa ja vähitellen myös
piileviä tarpeita. Kokemukset kuuluvat hiljaisen tiedon piiriin sillä niitä on vaikea kuvailla
sanallisesti. Piilevät tarpeet ovat myös eräänlaista hiljaista tietoa ja ne saattavat ilmentyä
helpommin tunnistettavaan muotoon ajan kuluessa (Sleeswijk Visser et al 2005: 122). Internet on
esimerkiksi paljastanut ihmisissä aikaisemmin piileviä kommunikoinnin tarpeita (Sanders 2002 : 3).

Kuvan 5.3. oikeanpuoleisen kolmion pohjalla on generoivat sessiot. Näiden menetelmien tarkoitus
on antaa käyttäjän luoda artefakti, josta kerrotaan tarina tai tausta. Artefakti on laaja käsite joka
voi tarkoittaa esimerkiksi piirrosta, kollaasia, karttaa, härveliä tai muuta askarreltua esinettä.
Oleellisinta on, että se on käyttäjän tekemä ja että sillä on jokin merkitys. Se on tavallaan henkilön
itseilmaisun tuotos, jonka luomisen yhteydessä tehdään paljon ajatustyötä ja simuloidaan
aikaisempia kokemuksia. Aikaisempia kokemuksia voidaan niin ikään kokea uudestaan generoivan
aktiviteetin kautta tarjoten alustan niiden analysoinnille. Jälkeenpäin tehtävä artefaktin kuvaus tai
tarina antavat erityisen paljon tietoa suunnittelijalle. ( Sleeswijk Visser et al 2005: 122-124)
Generoivat sessiot ovat yksi tapa muodostaa eksplisiittistä tietoa hiljaisesta tiedosta.
Eksplisiittisen ja selkeän tiedon hyödyntäminen suunnittelussa on itsestäänselvyys. Hiljaisen
tiedon selkeyttäminen antaa asukkaan ymmärtämään unelmiaan paremmin ja määrittelemään ne
suunnittelun lähtötiedoksi. Virtuaalitodellisuus saattaa tarjota monistettavan menetelmän
asuntosuunnittelun kannalta hyödyllisen hiljaisen tiedon selkeyttämiseen.

Nonaka et al (2001: 14-18) esittävät myös luovien aktiviteettien saavan nämä kaksi tiedon muotoa
vaikuttamaan toisiinsa vaihtuen keskenään. Henkilö sisäistää ulkoista tietoa ja ulkoistaa sisäistä
tietoa. He kutsuvat tätä tietokonversioksi ja korostavat prosessin olevan sosiaalinen eikä tietyn
henkilön sisäinen. Prosessi toimii parhaiten ryhmän ollessa monipuolinen eli kun jäsenillä on
erilaista tietoa tai tulevat eri taustoista. Uuden hiljaisen tiedon tuottaminen konversiolla tapahtuu
jaettujen kokemusten kautta. Koska hiljainen tieto on kontekstiriippuvaista ja vaikeasti
muotoiltavissa sen siirtäminen vaatii yhteisiä aktiviteettejä. Jotta virtuaalitodellisuutta voidaan
käyttää tietokonversion alustana, sitä on voitava käyttää ryhmänä. Asuntojen suhteen kyseinen
ryhmä on todennäköisesti perhe. Toisaalta esimerkiksi ryhmärakennuttamishankkeessa ryhmän
jäsen voi olla melkein kuka tahansa. Yhdessä koettu interaktiivinen virtuaalitodellisuus antaa
ryhmän jäsenille mahdollisuuden keskustella asioista kaikille selkeän kontekstin ympärillä . Näin
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ollen se auttaa heitä ymmärtämään toisiaan paremmin.

Tässä alaluvussa esitetään osallistavan suunnittelun menetelmiä ja runkoa johon se liittyy. Menetelmien tarkoitus on
muuttaa asukkaan sisäisestä tieto eksplisiittiseksi tietoksi.

Kuten edellisessä alaluvussa kuvailtiin, asiakkaiden sisäinen, hiljainen tieto voidaan muuttaa
suunnittelijoille hyödylliseen muotoon useilla eri tavoilla. Sleeswijk Visser et al (2005; 123-138)
kuvaavat rungon johon eri tekniikoiden tulokset voidaan liittää. Runko liittyy varsinaisesti
contextmapping prosessiin mutta sitä voidaan myös soveltaa yleisemmin. Prosessi koostuu
perättäisistä vaiheista alla olevan kuvan mukaan.

Kuva 5.4. Contextmapping prosessin järjestys

Ensimmäinen vaihe koostuu prosessin valmistelusta. On esimerkiksi määriteltävä määränpäät ja
niihin sopivat tekniikat. (Sleeswijk Visser et al 2005; 123) Osallistavan suunnittelun tekniikat eivät
ole yleispäteviä vaan tekniikka kannattaa valita tilanteen mukaan (Sanders et al 2010; 196).
Määränpään tunnistaminen on erityisen tärkeää generoivien tekniikoiden kanssa jotta tulokset
ovat relevantteja eivätkä liian fragmentoituneita. Esimerkiksi useiden toisiinsa heikosti liittyvien
henkilökohtaisten kokemusten vertaaminen voi olla vaikeata. (Sleeswijk Visser et al 2005; 124125) Asuntosuunnittelun päämäärä on onneksi yksinkertainen ja selkeä – tuottaa asunto. Taso jolla
asukas haluaa osallistua voi silti vaikuttaa eri tekniikoiden sopivuuteen.

Contextmapping rungon toinen vaihe liittyy kohdeihmisten herkistämis een. Kohdeihmisiä
pyydetään suorittamaan ennakkotehtäviä, joiden tarkoitus on auttaa heitä tuumaamaan
aikaisempia kokemuksia ja inspiroitumaan. Herkistämisvaihe lisää myöhempien generoivien
vaiheiden tulosten määrää ja laatua. Ennakkotehtäväpaketti lähetetään yleensä kohdeihmisten
koteihin viikkoja ennen tapaamisia. Niiden sisältämät pienet tehtävät on tarkoitus tehd ään tutussa
ympäristössä mikä helpottaa kohdeihmistä rentoutumaan. (Sleeswijk Visser et al 2005; 126-127)
Virtuaalitodellisuuden kannalta ennakkotehtäväpakettiin voisi esimerkiksi kuulua verkkopohjainen
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esittelypaketti aikaisemmista kohteista tai tehtävä jossa oma asunto dokumentoidaan
fotogrammetrisesti valokuvaamalla. Fotogrammetrian avulla tuotetaan 3D-malli asunnosta
automaattisesti valokuvien pohjalta. Menetelmään ei kuitenkaan perehdytä sen enempää
diplomityön rajauksen puitteissa.

Seuraava vaihe koostuu kohdeihmisten kanssa pidettävistä sessioista. Sessiot voidaan suorittaa
ryhmissä, pareissa tai henkilökohtaisesti. Ryhmäsessiot antavat osallistujille mahdollisuuden jakaa
kokemuksia mutta ne kestävät myös kauemmin kuin pari - tai henkilökohtaiset tapaamiset.
Sessioissa suoritetaan yleensä kaksi tai kolme tehtävää tai harjoitusta. Har joitukset järjestellään
siten, että osallistujia johdatellaan ilmaisemaan syvempiä tuntemuksia ja tietoa harjoitusten
edetessä. Harjoitukset voivat esimerkiksi olla kollaasien tai kaavioiden tuottamista. Harjoituksiin
liittyy myös usein artefaktin esittely tai sen tarkoituksen kuvaaminen. (Sleeswijk Visser et al 2005;
128-129)

Harjoitusten on sovittava asukkaiden haluamaan osallistumisen tasoon. Kaikki eivät esimerkiksi
halua osallistua intensiivisiin, henkilökohtaisiin tai edes luoviin harjoituksiin. Lisäksi oman asunnon
suunnittelu on asukkaan ja suunnittelijan välinen asia joskin asukkaan perhe saattaa siihen
osallistua. Interaktiivinen virtuaalitodellisuus voi olla hyvä lähesty minen artefaktin omaisen
asuntoluonnoksen tuottamiseen. Asukkaan voidaan esimerkiksi antaa valita sisustamattomien
virtuaalisten asuntovaihtoehtojen välillä. Valittuaan mieleisen asuntotyypin asukas tekee yhden tai
useamman sisustusvaihtoehdon virtuaalitodellisuustyökalujen avulla tutkiakseen asuntoa.
Sisustettu virtuaalinen asunto toimii artefaktina asukkaan ja suunnittelijan välillä. Session lopuksi
artefakti esitellään suunnittelijalle ja muille ryhmän jäsenille. Asukkaan tekemän
asuntoluonnoksen kuvaus on tavallaan käänteinen tilanne verrattuna yleiseen odotukseen siitä,
että suunnittelija tai välittäjä esittelee ehdotuksen asukkaall e.

Neljäs vaihe keskittyy hankitun tiedon analysointiin. Analyysi keskittyy yleensä artefakteihin
liittyviin kertomuksiin itse artefaktin sijaan. Kertomuksista pyritään esimerkiksi löytämään yhteisiä
kuvioita. Viidennessä vaiheessa analyysin pohjalta syntetisoitu tieto asetetaan suunnitteluryhmän
käyttöön. Dataa voidaan myös käyttää inspiraationa uusille konsepteille ja palveluille. (Sleeswijk
Visser et al 2005: 133-136) Asukkaan antamat kuvaukset kertovat hänen tarpeista ja
tarttumapinnan ongelmiin joita voidaan ratkaista suunnittelun kautta. Ryhmärakennuttamise ssa
useiden kertomusten analysointi ja syntetisointi voi auttaa löytämään tiedostamattomia ongelmia
ja ratkaisuja niihin.
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Sanders et al (2010: 196-197, 2013: 70-71) esittävät osallistavan suunnittelun tekniikoita
kategorisoidusti. Seuraavilla sivuilla on avoimia listoja tekniikoista, joita on käytetty osallistavaan
suunnitteluun. Tekniikat ja työkalut on kategorisoitu päämäärien perusteella ja mihin vaiheisiin ne
sopivat. Tutkijat eivät käytä yhteistä termistöä tässäkään tilanteessa. Contextmapping valmistelu ja
herkistäminen vastaa listan luotaaminen ja virittäminen kategorioita. Tekniikat jotka on
kategorioissa kokemusten ymmärtäminen ja generointi sopivat contextmappingin kohdeihmisten
kanssa käytäviin sessioihin. Toisaalta virittämiseen sopivat tekniikat sopivat myös sessioihin.
(Sanders et al 2010: 196-197, Sleeswijk Visser et al 2005; 123-124) Kategorisoidut tekniikat eivät
kuitenkaan ulotu tiedon analysointiin tai sen hyödyntämiseen sessioiden jälkeen. Ne ovat siis
tarkoitettuja käytettäväksi sessioiden aikana ja niihin saakka . Tekniikoiden välitön päämäärä on
tiedon hankkiminen ja ideoiden tuottaminen suunnittelua varten. Näin ollen tekniikat sopivat l
suunnittelun alkuvaiheisiin. Kuten kohdan 3.2. lopussa todettiin ”mitä varhaisemmassa
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arvonmuodostuksen vaiheessa osallistava suunnittelu tapahtuu, sitä suurempi vaikutus sillä on. ”

2D-kollaasit hyödyntäen visuaalisia ja
verbaalisia virikkeitä. Pohjilla aikajanoja,
ympyröitä tai vastaavia konteksteja
2D-kartoitukset hyödyntäen visuaalisia ja
verbaalisia komponentteja kuvioiduille
pohjille.
3D-esineet savesta, legoista, polystyreenistä,
tai muovailuvahasta
Low-tech prototyypit
Provokatiiviset prototyypit ja design
artefaktit tulevaisuudesta
3D-pienoismallitilat kuten nukkekoti -toolkit

Taulukko 5.4.a. Osallistavan suunnittelun tekniikoita ja työkaluja. Osa Sanders et al (2010: 196-197, 2013: 70-71)
listaamista tekniikoista ovat helposti yhdistettävissä virtuaalitodellisuuteen.
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Kosketeltavien asioiden tuottaminen virtuaalitodellisuuden kautta ei ole mahdollista nykyisellä
virtuaalitodellisuustekniikalla sillä se ei hämää kosketusaistia. Näin ollen kosketeltavien asioiden
tuottamista mielletään ennemminkin visuaalisten asioiden tuottamisena virtuaalitodellisuuden
kontekstissa. Listan neljä ensimmäistä kohtaa: 2D-kollaasit, 2D-kartoitukset, 3D-esineet ja lowtech prototyypit ovat käytännössä eri askartelutehtäviä. Low-tech prototyyppit ovat tyypillisesti
pahvista, paperista ja liimasta askarreltuja luonnoksia teknisistä asioista. Askartelun etu piilee
siinä, että kaikki osaavat askarella. Jotta virtuaalista 3D -mallintamista voitaisiin hyödyntää samaan
tapaan sen pitäisi myös olla mahdollisimman helppoa. Veistosten tekeminen tai spr aymaalaaminen
virtuaalitodellisuudessa saattaisi sopia tähän aiheeseen. Veistäminen ja spraymaalaaminen on
kuitenkin irrallista asuntosuunnittelun kontekstille eivätkä sovi diplomityön rajaukseen. Listan
seuraavien tekniikoiden, eli provokatiivisten prototyyppien ja tulevaisuudesta tulleiden design
artefaktien tarkoitus on aiheuttaa reaktio osallistujassa. Ne ovat varhaisen suunnittelun
keskustelunavaajia, joiden päämäärä on saada osallistujat kuvittelemaan tulevaisuuden tilanteita.

Listan viimeinen kohta ”3D-pienoismallitilat” saattaa kuitenkin sopia yhteen virtuaalitodellisuuden
kanssa. Esimerkiksi hybriditodellisuuslasien avulla asukkaan asunto voitaisiin esittää virtuaalisena
pienoismallina todellisella pöydällä. Pienoismallinäkymä asunnosta olisi periaatteessa
kolmiulotteinen pohjapiirustus jossa kolmiulotteinen asunto nähdään yläviistosta ilman kattoa.
Mikäli virtuaalinen pienoismalli sidotaan paperisen pohjapiirustuksen päälle kaikki ryhmän jäsenet
näkevät sen samassa kohdassa.

Vastaava näkymä voisi samalla toimia helposti omaksuttavana käyttöliittymänä virtuaalisen
asunnon sisustamiseen. Asunnon vieressä voitaisiin esimerkiksi esittää pienoismalleja kalusteista
joita asukas voisi poimia ja asetella asuntoon. Toisaalta kalusteet voisivat myös ilmestyä
kalustelehden sivuilta. Virtuaaliset pienoismallikalusteet nousisivat kuvista hybriditodellisuuslasien
tunnistaessa sivuilta QR- tai viivakoodeja. Samaa periaatetta voisi hyödyntää materiaaliesitteille.
Käyttäjä valitsisi virtuaalisen asunnon materiaalit fyysisten materiaaliesitte iden kautta.
Materiaaliesitteet antaisivat virtuaalitodellisuudelle kosketeltavuutta. Jälkeenpäin virtuaalinen
asunto skaalataan todelliseen kokoonsa jolloin asukas voi vierailla siinä kokien tilan- ja
paikantuntua.
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Tarinat ja kuvakäsikirjoitukset kirjoittamalla,
piirtämällä, bloggaamalla, wikittämällä,
valokuvaamalla, videokuvaamalla jne.

Päiväkirjat tai lokikirjat kirjoittamalla,
piirtämällä, bloggaamalla, valokuvaamalla,
videokuvaamalla jne.
Dokumentointi videokuvaamalla
Itseobservointi valokuvista, videoista,
blogeista, kirjoituksista, piirroksista jne.
Kokemusaikajanat ja kartat

Planssit ja arkit ideoiden ja konseptien
organisointiin, kategorisointiin, priorisointiin,
päätöstentekoon, brainstormingiin ryhmissä
tai kollektiiviiseen mindmappaamisen

Kortit ideoiden organisointiin,
kategorisointiin ja priorisointiin. Korteilla
saattaa olla videopätkiä, välikohtauksia,
merkkejä, jälkiä, hetkiä, valokuvia,
aihepiirejä, teknologioita, kaavoja tai mitä
jos? provokaatioita
Äänestystarrat eri väreissä ideoiden
priorisointiin ja päätöstentekoon
Taulukko 5.4.b. Puhumiseen, kertomuksiin ja selityksiin liittyviä o sallistavan suunnittelun tekniikoita ja työkaluja.

Yläpuolisessa taulukossa listattujen tekniikoiden hyödyllinen yhdistäminen virtuaalitodellisuuteen
ei olisi suoraviivaista. Puhuminen, kertomukset ja selitykset pitäisi sitoa asukkaan tuottamaan
asuntoartefaktiin jotta niillä olisi jotain tekemistä virtuaa litodellisuuden kanssa. Asukkaalle
voitaisiin esimerkiksi antaa mahdollisuus tallentaa paikkasidonnaisia äänitteitä virtuaalisen
asuntovierailun aikana. Missä hän esimerkiksi haluaa viettää lukuhetkiä, harrastaa joogaa, tai
tehdä etätöitä? Jos generoivien menetelmien jälkeen kuvaillaan luotua asuntoa muille
osallistujille, virtuaalinen asunto on pystyttävä esittelemään ryhmälle jollakin tapaa .
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Pelit hyödyntäen lautoja, nappuloita ja
sääntöjä
Lavasteet ja esiintymistilat

Tilamallit 1:1

Osallistava visiointi, elävöittäminen ja
improvisaatio asettamalla käyttäjät
tulevaisuustilanteisiin
Näytteleminen, skenaariot ja sketsit
tilamallissa tai ilman
Roolipelaaminen näyttelemällä ja
teeskentelemällä tai nukeilla
Bodystorming ja informatiiviset
performanssit
Taulukko 5.4.c. Osallistavan suunnittelun tekniikoita ja työkaluja.

Eläytyminen kuuluu virtuaalitodellisuuden ytimeen. Samalla virtuaalitodellisuuden kautta
esiintyminen voi olla hankalaa. Esiintyjä näkyy ehkä avatarina joka näyttää vain osan esiintyjän
elekielestä. Toisaalta silmien peittäminen virtuaalitodellisuuslaseilla vaikeuttaa esiintymistä .
Silmien näkeminen on tärkeää jotta esiintyjän tunnetila välittyy katsojalle. Käytännöllisemmin
esiintyminen voidaan mieltää elävöittämisenä, jossa niin ikään näytellään itseään varten.
Konseptina se lähestyisi virtuaalisen asunnon testaamista. Virtuaalisen elävöittämisharjoituksen
tarkoitus voisi olla selvittää onko asunnon ergonomia sopiva asukkaalle. Miten esimerkiksi käsien
pesu tai ruuan laitto toimisi virtuaalisessa asunnossa? Elävöittämisharjoitus ohjaa asukasta myös
kuvittelemaan miltä asunnossa eläminen tuntuisi.

Virtuaalinen asunto on käytännössä 1:1 tilamallin käytännöllinen vastike. Listasta mukaan tilamallit
sopivat luotaamisesta generointiin. Toisin sanoen se sopii ennakkotehtävistä sessioihin . Fyysiset
1:1 tilamallit toimivat kuitenkin paremmin ryhmätilanteisiin osallistujien nähdessään toisensa.
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Luvussa on käsitelty virtuaalitodellisuuden ja osallistavan suunnittelun menetelmiä vastaten kahteen
tutkimuskysymykseen.



Osallistavan suunnittelun menetelmien päämäärä on muuttaa käyttäjän hiljainen tieto
eksplisiittiseksi tiedoksi.
o

Hiljainen, eli sisäinen tieto on henkilökohtaista ja intu itiivista. Asukkaan muistot ja
unelmat ovat esimerkkejä hiljaisesta tiedosta. Hiljaista tietoa on vaikea jakaa muille.

o

Eksplisiittinen, eli ulkoinen tieto on selkeää ja järjestelmällistä. Sitä on helposti
ilmaistavissa ja jaettavissa muille.



Asukkaan muistot ja unelmat muodostavat tulevien kokemusten kontekstin. Kun
syvennytään osallistavaan asuntosuunnitteluun, kokemuksellisen kontekstin merkitys
korostuu.



Hiljaista tietoa voidaan muuttaa eksplisiittiseksi generoivien menetelmien avulla.
Eksplisiittistä tietoa muutetaan hiljaiseksi tiedoksi esimerkiksi jaettujen kokemusten kautta.



Virtuaalitodellisuussovellus jolla pelkästään avataan ja vieraillaan asuntomallissa
mahdollistaa asukkaan osallistamiseen suunnitteluun. Sovelluksen käytettävyys
osallistavassa asuntosuunnittelussa kasvaa jos asukas voi tehdä muutoksia virtuaaliseen
asuntoon itse.



Virtuaalitodellisuudella voidaan tukea tiettyjä osallistavan suunnittelun menetelmiä.
o

Eläytymiseen ja elävöittämiseen liittyvät tekniikat hyötyvät virtuaalitodellisuudesta
eniten. Virtuaalista ympäristöä voidaan käyttää eläytymisen lavasteena.

o

Kertomukset ja selitykset virtuaalisesta artefaktista vaativat, että artefakti voidaan
näyttää usealle henkilölle samanaikaisesti. Tämä voi olla haasteellista nyky isellä
virtuaalitodellisuusteknologialla.

o

Virtuaalisen tilan interaktiivinen sisustaminen tarjoaisi tehokkaan työkalun
artefaktien tuottamiseen osallistavassa asuntosuunnittelussa.
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6. Asukkaan odotukset

Kuudennessa luvussa on tarkoitus löytää vastaus viimeiseen tutkimuskysymykseen: ”Mitä odotuksia asukkailla on
virtuaalitodellisuuden kautta osallistumiseen? ”. Vastausta etsittiin aluksi asiantuntijahaastattelujen kautta ja
jälkeenpäin käyttäjähaastattelujen kautta.

Haastattelujen formaatti oli niin kutsuttu epästrukturoitu haastattelu. Formaatissa haastattelut
ovat keskustelunomaisia. Haastatteluilla on yhtenäinen kysymysrunko mutta keskustelujen
annetaan edetä omaan suuntaansa. Näin ollen kysymykset toimivat käytännössä
keskustelunaiheina. Tyypillistä epästrukturoidulle haastattelulle on että haastateltavalla on
mahdollisuus esittää kysymyksiä haastattelijalle. Haastattelujen pituus oli 30 -60 minuuttia.
Haastattelujen aikana tehtiin muistiinpanoja mutta ne myös nauhoitettiin. Jälkeenpäin
haastattelumuistiinpanot siistittiin nauhoitusten avulla. Siistittyjen haastattelumuistiinpanojen
perusteella kirjoitettiin yhtenäinen teksti haastattelujen tuloksis ta. Epästrukturoitu haastattelu
liittyy laadulliseen tutkimisen menetelmiin.

Tutkimuksen aikana haastateltiin yhteensä 20 henkilöä. Puolet haastateltavista olivat
asiantuntijoita ja puolet käyttäjiä. Heidät haastateltiin yksitellen lukuun ottamatta kahta
tapaamista, joissa haastateltiin kahta henkilöä. Näin ollen tapaamisia oli kaikkiaan 18. Haastattelut
pidettiin haastateltavien päättämässä paikassa yhdessä sovittuna aikana. Haastateltavia haettiin
sähköpostilistojen, sosiaalisen median ja kontaktiverkostojen kautta. Heitä ei siis valikoitu
sattumanvaraisesti, vaan he olivat ennemminkin aiheista kiinnostuneita henkilöitä. Näin ollen
haastattelujen tulokset ovat laadullista tietoa – ei kvantitatiivista tietoa. Esimerkiksi vain yhdellä
haastateltavalla ei ollut aikaisempia kokemuksia virtuaalitodellisuudesta. Laadullinen menetelmä
antoi aiheesta erityisen kiinnostuneiden haastateltavien jakaa tietoaan paremmin kun
kvalitatiivisen menetelmän kautta. Virtuaalitodellisuuslaitteet ovat vasta yleistymässä kuluttaj ien
keskuudessa joten kvalitatiivinen tieto vanhentuisi myös nopeammin kun laadullinen.

Haastattelujen ensimmäiset kysymykset koskivat odotuksia virtuaalitodellisuudesta ja aikaisempia
kokemuksia. Sen jälkeen haastateltaville esiteltiin yksinkertainen vir tuaalitodellisuusdemo, joka
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koostui stereoskooppisista 360-kuvista näytettynä gearVR laitteen kautta. Haastattelujen
loppuosan aiheet käsittelivät virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä palvelukonsepteja ja niiden osia.

Haastattelut pidettiin luottamuksellisina koska niissä käsiteltiin henkilökohtaisia kokemuksia ja
sivuttiin haastateltavien terveyden tilaa demon aikana. Näin ollen haastateltavien nimet eivät käy
ilmi referensseissä vaan heidän asema kuvaillaan teksissä. Viittaukset on sen sijaan tehty koodei lla
kuten H1, H2 ja H3. Kirjain-H viittaa ’haastateltavaan’ ja numero viittaa haastattelujen
järjestykseen. Esimerkiksi H15 on viidestoista haastateltava.

Vaiheen aikana haastateltiin kymmentä asiantuntijaa, joilla arvioitiin olevan ymmärrystä
asukkaiden odotuksista. Valtaosalla haastateltavista oli myös kokemusta rakentamisen ja siihen
liittyvien palvelujen digitalisoitumisesta. Näin ollen heidän asiantuntijuus ei pääosin liittynyt
virtuaalitodellisuuteen vaan asiakkasiin ja rakentamiseen. Viisi haastateltavista olivat olleet
mukana kehittämässä asukkaita osallistavia ilmiöitä. Näistä kaksi olivat arkkitehtejä (H5, H10), yksi
palvelumuotoilija (H4), yksi alustan kehittäjä (H1) ja viimeinen asukasyhteisöihin keskittyvän
startup-yrityksen perustaja (H6). Toinen arkkitehdeistä oli startupin toinen perustaja (H5).
Haastateltavien joukossa oli myös virtuaalitodellisuuden tutkija ja kehittäjä (H8). Kaksi muuta
haastateltavaa olivat diplomi-insinöörejä, joilla on paljon kokemusta rakennusten
tietomallintamisesta (H3, H9). Yksi haastateltava oli putkiremontteihin erikoistuneen
kasvuyrityksen toimitusjohtaja (H2). Yrityksen päämääränä on muun muassa tuoda
palvelunäkökulmaa putkiremontteihin. Viimeinen haastateltava oli yksikön päällikkö
kylpyhuoneisiin erikoistuneessa liikeketjussa. Hänellä oli myös paljon kokemusta
projektimyynnistä. (H7)

Seitsemälle asiantuntijalle esiteltiin kevyttä virtuaalitodellisuusdemoa , joka koostui
stereoskooppisista 360-renderöinneistä esiteltynä GearVR –lasien kautta. Kolmelle asiantuntijalle
ei esitelty renderöintejä mutta he olivat käyttäneet virtuaalitodellisuuslaseja aikaisemmin ja he
tunsivat virtuaalitodellisuuden konseptin. Demossa käytetyt VR -lasit olivat
mobiilivirtuaalitodellisuuslaseja, mikä mahdollisti niiden käyttämisen haastattelupaikalla ilman
tietokonetta.
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Haastattelujen alussa puheenaiheina olivat aikaisemmat virtuaalitodellisuuskokemukset ja
odotukset virtuaalitodellisuudesta. Yleisesti voidaan todeta että haastateltavat uskoivat
virtuaalitodellisuuden suosion kasvavan tulevaisuudessa (H1, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10).
Kiinnostavina kehityssuuntaa ei kuitenkaan voitu tunnistaa suoraan. Termi virtuaalitodellisuus
tulkittiin laajasti ja haastateltavat kertoivat että heillä oli hyviä kokemuksia web -pohjaisista 3Dmalleista (H1, H9), 360-kuvista ja -videoista (H1, H4). Kaikilla haastatelluista asiantuntijoilla oli
aikaisempia kokemuksia virtuaalitodellisuuslaseista. Muista virtuaalitodellisuu den muodoista oli
vain satunnaisia kokemuksia. Yksi haastateltava piti lisätyn todell isuuden laseja ja sovelluksia
kiinnostavimpana kehityssuuntana yleisesti ottaen (H8). Toinen haastateltava piti tyypillisiä
virtuaalitodellisuuslaseja asuntosuunnittelun kannalta kiinnostavampana kehityssuuntana tilan- ja
paikantunnun vuoksi (H1). Yksi haastateltava kertoi ettei hän ollut tyytyväinen hänen aikaisempiin
virtuaalitodellisuuskokemuksiin, sillä ne olivat aiheuttaneet hänelle pahoinvointia.

Erään haastattelun aikana todettiin etteivät asiakkaat aina hahmota asunnon kokonaisuutta
piirustuksista. He eivät esimerkiksi välttämättä osaa hahmottaa asunnon kolmiulotteisuutta
piirustuksista. Piirustuksilla tarkoitettiin esimerkiksi pohja, leikkaus ja perspektiivikuvia. (H1)
Toinen haastateltava kertoi että asuntojen myynnistä tehdyissä selvityksissä kuvien merkitys on
aina korostunut (H4). Kuvien laadun nostaminen tai ominaisuuksien lisäämisen voidaan odottaa
parantavan palvelua ja kokemusta.

Yleiset tunnistetut haasteet liittyivät virtuaalisen ympäristön tuottamiseen ja
virtuaalitodellisuustekniikan helppokäyttöisyyteen. Suunnitteilla olevat kohteet muuttuvat
jatkuvasti ja samalla halutaan tarkkoja malleja. Etenkin rakennusyritykset haluavat tarkkoja
mallinnuksia (H1, H3). Laitteiden lisäksi virtuaalitodellisuussovelluksen käyttämisen on oltava
helppoa. Asunnon esittelymateriaalin media ei saa muodostaa estettä sen ko kemiselle. Palvelun
helppoutta kuten käyttöä ja toteutusta voidaan siis pitää haluttavina piirteinä. (H1, H5, H6, H7,
H10)

Kolme asiantuntijoista olivat tutustuneet virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen asuntojen
esittelyyn. Oli observoitu käyttäjien viihtyvän virtuaalitodellisuudessa vain lyhyen ajan
(minuutteja) eivätkä kokeneet kokemuksen pituutta tärkeänä (H1). Asiantuntijat totesivat myös,
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että virtuaalitodellisuuden on annettava selkeää lisäarvoa asuntojen esittelyyn, muuten se on vain
kallis tapa esitellä asuntoja. (H1, H8, H10) Sen on siis tehtävä jotain uutta verrattuna nykyisin
käytössä oleviin esittelymateriaaleihin.

Virtuaalitodellisuusdemon aikana haastateltavia pyydettiin kuvaamaan kokemuksiaan. Demon
aikana annettujen kuvausten perusteella todettiin haastateltavien kokeneen paikantuntua.
Haastateltavat kuvasivat esimerkiksi missä he olivat tai olivat olleet virtuaalisessa tilassa. Toisin
sanoen käyttäjät hahmottivat sijaintinsa virtuaalisessa ympäristössä. Kaikki demon kokeneet
haastateltavat kokivat myös tilantuntua. Tämän nähtiin toteutuvan heidän kuvatessaan
virtuaalisen maailman tilallisia ominaisuuksia siten, että jokin asia tai paikka esimerkiksi
oli ”avara”, ”korkealla”, ”ylhäällä”, "lähellä”, ”suljettu” tai vastaavaa. (H4, H5, H6, H7, H8) Yksi
haastateltava koki mittakaavan olevan liian iso. Osa haastateltavista kommentoi myös virtuaalisten
tilojen materiaaleja. (H4, H5, H7, H10) Materiaalit tunnistettiin oikein ja ne herättivät kokemuksia
haastateltavissa. Esimerkiksi betonisalia pidettiin epämiellyttävänä, karuna tai kylmänä (H4, H7).

Demon interaktiivisuus rajoittui eri suuntiin katsomiseen ja tilassa olevien näkymäpisteiden välillä
vaihtamiseen. Kaikki demon kokeneet haastateltavat ilmaisivat halunsa li ikkua tilassa (H4, H5, H6,
H7, H8, H9, H10). Tilassa haluttiin liikkua vapaasti kävellen, ei vaihtamalla näky miä kuten demossa.
Kaikilta demoa käyttäneiltä kysyttiin, miten he kokivat sen, etteivät he näe itseään. Yhtä
haastateltavaa häiritsi että hän ei nähnyt itseään virtuaalitodellisuudessa.

Yksi haastateltava koki pahoinvointia demon aikana. Haastateltavat saivat päättää itse, milloin he
päättivät demon ja sitä käytettiin 3-21 minuuttia. Yksi haastateltava huomasi demon jälkeen lasien
painaneen hänen kasvoja mutta totesi ettei se ollut häirinnyt kokemusta. Osa haastateltavista
mainitsivat kuvan muuttuvan epätarkaksi demon aikana. Tämä johtui kasvojen kosteuden
kondensoitumisesta linsseihin.

Haastateltavien kanssa keskusteltiin myös siitä, miten he näkisivät virtuaalitodellisuuden
palveluna. Palveluun liittyvissä keskusteluissa käsiteltiin muun muassa kokemuksiin liittyviä
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seikkoja. Palvelun helppous ja toimivuus korostui useissa haastatteluis sa. Esimerkiksi
virtuaalitodellisuustekniikan keveyttä ja huomaamattomuutta pidettiin hyvinä piirteinä. On siis
parempi, mitä vähemmän tekniikkaa käyttäjän on puettava päälleen ja mitä helpompaa
virtuaalitodellisuuden käyttäminen on. (H1, H5, H6, H7) Virtuaalitodellisuutta jossa selvitään
pienellä määrällä tekniikkaa koettiin helpommin hyödynnettävänä ja lähestyttävänä. Älypuhelinten
hyödyntämistä pidettiin hyvänä lähtökohtana koska lähes kaikki omistavat sellaisen. (H1)

Palvelua parantaisi esimerkiksi se, että asiakas voi valita osallistumistilanteen, -paikan ja –ajan
vapaasti tai nykyistä vapaammin. Verkkopohjainen palvelu valintojen tallennusmahdollisuudella
voisi mahdollistaa asukkaalle suunnittelun itselleen parhaiten sopivina aikoina. Näin kaikkea ei
tarvitsisi tehdä loppuun kerralla. Toisaalta myös suunnittelijan tekemän ehdotuksen tarkastaminen
vapaavalintaisena aikana olisi vahvuus. (H7) Toisaalta mietittiin myös sitä, mikä saa asiakkaan
laittamaan virtuaalitodellisuuslasit päähänsä esimerkiksi kot ona. Lasien pukeminen muodostaa
eräänlaisen kynnyksen. Tältä kannalta suunnitteluun käytettävä virtuaalitodellisuus sopii
paremmin asiakaskohtaamispisteisiin kuin kotikäyttöön. (H6) Yksi haastateltava korosti kuitenkin,
että hänen mielestään hankalan tekniikan pukeminen päälle ei haittaa kokemuksen ollessa vaivan
arvoinen. Esimerkiksi turisti voi olla valmis pukemaan päällensä sukelluspuvun koska
koralliriuttojen seassa uiminen on sen arvoista. (H4)

Virtuaalitodellisuuslaseista todettiin niiden sopivan parhaiten henkilökohtaisiin kokemuksiin.
Samalla on pidettävä mielessä, että asunnon ostaminen usein on kahden ihmisen tekemä päätös.
(H1, H4) Lasien kanssa tilanne muuttuu helposti ohjelmanumeroksi virtuaalitodellisuudessa olevan
henkilön puhuessa henkilölle ilman virtuaalitodellisuuslaseja. Virtuaalitodellisuuden käytön pitäisi
tukea suunnittelua ja palvelua luontevalla tavalla . Ratkaisuna tähän esitettiin että kaikki
osallistujat pitäisi asettaa samalle tasolle. Esimerkiksi niin että kaikki kokev at
virtuaalitodellisuuden samanaikaisesti virtuaalitodellisuuslasien tai CAVE:n kautta. (H4, H9)

Haastatteluissa keskusteltiin myös palvelun tuottamis een liittyvistä kysymyksistä. Asiakaspalvelu
on lähtökohtaisesti kallista joten palvelun toteuttamisen ja ylläpitämisen pitäisi mieluiten olla
taloudellista. Mahdollisuutta jatkaa nykyisten käytössä olevien ohjelmistojen käyttämistä pidettiin
haluttavana. (H7) Haastatteluissa kävi myös ilmi että virtuaalitodellisuusmateriaalin monipuolinen
käyttö olisi haluttavaa. Toivottiin siis mahdollisuutta hyödyntää samaa virtuaalitodellisuusaineistoa
eri tilanteissa kuten asiantuntijoiden tekemässä suunnittelussa, asiakaskohtaamispisteessä,
verkkoesitteessä ja sosiaalisessa mediassa. (H5, H6, H9)
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Esittelymateriaalin suhteen todettiin, että asiakkaille ihanteellisesti pitäisi pystyä näyttämään
heidän omia tiloja asiakaskohtaamisissa. Tämä tarkoittaisi räätälöidyn virtuaalitodellisuusaineiston
tuottamista jokaiselle asiakkaalle. Toisaalta yleispiirteisten esimerkkitilojen esittelymahdollisuutta
pidettiin myös haluttavana markkinointitarkoituksiin. Markkinointimateriaalia haluttiin suunnata
suurille asiakasmassoille ja suunnittelun ammattilaisille. (H7) Nykyisin 3D-aineiston vieminen
sovelluksesta toiseen, avaaminen ja jakaminen on turhan työlästä. Aineiston jakamisen verkon yli
pitäisi lisäksi olla helppoa. (H10) Pohdittiin myös, että suunnittelijoiden virtuaalitodellisuusvisualisoinnin pitäisi olla mahdollista käyttäen suunnittelijoiden luomia tietomalleja suoraan.
Arkkitehdin mallia pidettiin tähän tarkoitukseen parhaiten sopivana sen lähtökohtaisesti sisältäen
koko rakennuksen. (H9)

Suunnitteluun liittyen mainittiin suunnitelmien iteraatioiden tärkeys. Suunnittelu etenee yleensä
vaiheittain yleispiirteisestä tarkempaan. Vaihtoehtoisia, rinnakkaita iteraatioita halutaan myös
usein verrata keskenään. Suunnittelun kannalta virtuaalitodellisuuden pitäisi mahdollistaa
iteraatioiden tarkastelun helposti ja nopeasti. Varhaiset iteraatiot ovat yleen sä luonnosmaisia ja
epätarkkoja. (H3, H4, H9, H10) Luonnosmaisia 3D-malleja ja tilahahmotelmia olisi hyvä pystyä
näyttämään virtuaalitodellisuuslasien kautta pienellä vaivalla.

Tarkemmin asuntosuunnitteluun liittyen järjestelmän pitäisi käsitellä asuntoa kokonaisuutena ja
ottaa huomioon tilojen yhteydet ja suhteet toisiinsa. Järjestelmän ei esimerkiksi kannata keskittyä
vain tiettyjen tilojen simulointiin. (H2, H9) Yksi haastateltava koki myös että isojen tilojen esittely
virtuaalitodellsuuden kautta olisi kiinnostavampaa kuin pienten t ilojen tarkastelu. Suunnittelijan ja
asiakkaan suhteesta suunnittelussa mainittiin, että suunnittelijan tai asiantuntijan kannattaa
ohjata suunnittelua mutta vahvalla panostuksella asiakkaan ymmärtämiseen. (H4)

Asiantuntijahaastattelujen kautta saatiin vastauksia siitä mitä virtuaalitodellisuus pitäisi tai voisi olla tulevaisuudessa
mutta ei löydetty tyydyttävää vastausta varsinaiseen tutkimuskysymykseen: ”Mitä odotuksia asukkailla on
virtuaalitodellisuuden kautta osallistumiseen?” Tästä syystä suoritettiin kymmenen haastattelua lisää.
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Toisen haastattelukierroksen haastateltavat olivat henkilöitä jotka olisivat hyötyneet osallistavan
asuntosuunnittelun virtuaalitodellisuusjärjestelmästä edellisen vuoden aikana. Haast ateltavat
olisivat siis voineet olla järjestelmän käyttäjiä. Haastatteluissa käytettiin samaa runkoa kuin
asiantuntijahaastatteluissa mutta haastateltavia pyydettiin kertomaan enemmän odotuksistaan.
Haastateltavia haettiin sähköpostilistojen ja sosiaalisen median kautta.

Kaksi haastateltavista olivat mukana ryhmärakennuttamishankkeessa (H11, H12). Lisäksi toinen
heistä asui aikaisemman ryhmärakennuttamiskohteen asunnossa (H12). Kolme haastateltavista
olivat ostaneet ensimmäisen asuntonsa äskettäin ja suunn ittelivat sen muokkaamista (H13, H14,
H15). Toinen haastateltava remontoi asuntoaan itse. Hän oli myös tehnyt vastaavan remontin ja
talon laajennuksen aikaisempaan asuntoonsa omin käsin (H17). Kolme muuta haastateltavaa olivat
asuntosijoittajia ja kiinteistökehittäjiä (H16, H18, H19). Viimeinen haastateltava oli
sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelija (H20).

Ensimmäinen haastatteluaihe liittyi haastateltavien aikaisempiin kokemuksiin
virtuaalitodellisuudesta. Vain yksi haastateltavista ei ollut käyttänyt virtuaa litodellisuuslaseja
aikaisemmin. Näin ollen voidaan todeta haastateltavien kuuluvan virtuaalitodelli suuden varhaisten
omaksujien joukkoon. Haastateltavien aikaisemmat kokemukset virtuaalitodellisuudesta olivat
pääosin positiivisia (H11, H12, H13, H14, H15, H16, H19, H20). Useat haastateltavat huomauttivat
myös virtuaalitodellisuuslasien olevan jo tarpeeksi hyvällä tasolla, että niitä voisi kuvitella
käyttävänsä asunnon katseluun (H12, H13, H14, H15, H16). Kolme haastateltavista omistivat
jonkinlaiset virtuaalitodellisuuslasit (H12, H15, H16).

Kaksi haastateltavista totesivat kokeneensa pahoinvointia ensimmäisten virtuaalitodellisuuskokemustensa yhteydessä. He totesivat samalla, että virtuaalitodellisuuselämys kuitenkin oli
jättänyt positiivisen jälkivaikutelman. (H13, H14) Toinen haastateltava kertoi hänen ensimmäisten
virtuaalitodellisuuskokemusten 90-luvulla olleen poikkeuksellisen huonoja. Lawnmover Man sci -fi
elokuvan nostamat odotukset murskaantuivat välittömästi hänen päästyä kokeilemaan
virtuaalitodellisuutta oikeasti. Edellisen vuoden aikana hän oli kuitenkin testannut google carboard
mobiilivirtuaalitodellisuuslaseja ja päätynyt siihen, että niitä on hauska käyttää. Hän tuumi
toisaalta etteivät ne kuitenkaan sovi pitkiin käyttökokemuksiin matalan visuaalisen laadun vuoksi
(H12). Yksi haastateltava halusi korostaa 360-kuvien toimivan erityisen hyvin
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mobiilivirtuaalitodellisuuslaseilla (H15). Toinen haastateltava kertoi kehittäneensä lisätyn
todellisuuden tekniikkaa opiskeluaikana. Silloin haluttiin mahdollistaa koneiden etähuolto
tarkasteltavien piirustuksien ja jaettujen näkymien kautta. (H11)

Toinen haastatteluaihe käsitteli haastateltavien odotuksia siitä, miltä virtuaalitodellisuus näyttää.
Keskusteluissa puhuttiin lähes poikkeuksetta virtuaalitodellisuuden näkemisestä eikä muita aisteja
pidetty yhtä tärkeinä. Neljä haastateltavaa korostivat haluavansa asunnon esitystavan olevan
mahdollisimman todenmukainen (H11, H17, H18, H19). Yksi heistä odotti kuitenkin luonnosmaisen
esitystavan olevan parempi asukkaan luovuuden kannalta sillä se aktivoisi mielikuvitusta ja saisi
hänet miettimään miltä asunto voisi näyttää. Hän myös toivoi näkevänsä materiaalivalintojen
vaikutuksen tilaan. Materiaalien värit on ainakin oltava oikein mutta esimerkiksi laatoituksen
saumat eivät tarvitse olla täysin samoja kuin lopullisessa asunnossa (H18). Toinen haastateltava
kuvaili haluavansa virtuaalisen ympäristön olevan todellista maailmaa kokemuksellisempi eikä
niinkään hyperrealistinen (H12).

20-30 vuotiaat haastateltavat kuvailivat visuaalisia odotuksia esittämäl lä vertauksia nykyaikaisiin
tietokone- ja konsolipeleihin. Virtuaalitodellisuudelta odotettiin samankaltaista laatutasoa.
Samalla todettiin että laadukkaan grafiikan ei välttämättä tarvitse tarkoittaa mahdollisimman
todenmukaista esitystapaa vaan myös viitteellisempi esitystapa voisi toimia (H13, H14, H15, H20).
Haastateltavat kuvailivat lisäksi visuaalisten odotusten yhteydessä heidän haluavan kokea
läsnäoloa virtuaalisessa tilassa. Eli kokea tilassa olemista tilaan katsomise en sijaan. (H11, H12,
H15)

Visuaalisten odotusten yhteydessä keskusteltiin myös siitä, mitä informaatiota käyttäjät haluaisivat
saada virtuaalisen asunnon kautta. Yleisesti ottaen haluttiin tapa hahmottaa suunnitelmia
tarkemmin, hahmottaa tilan toimivuus, välttää huonoa suunnittelua ja saada kokemus tilassa
elämisestä. Toivottiin juuri oman asunnon näkemistä valmiina, ei vain yleisen virtuaalisen
esittelytilan näkemistä. (H11, H12, H13, H14, H15, H17, H18, H19, H20) Monet halusivat
esimerkiksi nähdä tulevan asuntonsa ikkunoiden näkymän.
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Informaation odotettiin olevan tarkkaa ja uskottavaa. Tämä koski etenkin virtuaalisten tilojen
mittoja. Niiden pitää vastata lopullista asuntoa ja olla toteutettavia. Lopullisen asunnon ja
virtuaalisen asunnon välisistä eroista pitäisi ilmoittaa etukäteen (H11, H12, H13, H14, H15, H17,
H18). Toisaalta pienten yksityiskohtien tarkkuus nähtiin vähemmän tärkeänä. Yksityiskohdiltaan
virheellistä esitystä pidettiin parempana kuin sen puutetta (H12, H13, H14).

Haastateltavat vertailivat usein virtuaalista asuntoesittelyä todelliseen asuntoesittelyyn.
Virtuaalisesta asuntoesittelystä saatavan informaation toivottiin vastaavan todellisen
asuntoesittelyn informaatiota. Haluttiin esimerkiksi mahdollisuutta kysyä asunnon muuta
sopimuksellista tietoa tai esimerkiksi mihin seiniin voi porata. (H14, H15, H16) Toisaalta
haastateltavat toivoivat myös saavansa enemmän informaatiota virtuaalisesta asuntoesittelystä
kun todellisesta asuntoesittelystä. Yksi haastateltava halusi nähdä virtuaalisen t ilan kuluneena eli
miltä se näyttää kun se ei enää ole uusi (H14). Puolet haastateltavista kertoivat haluavansa nähdä
auringonvalon vaikutuksen tiloihin eri kellonaikoihin (H12, H13, H15, H18, H19).

Virtuaalinen asunto haluttaisiin nähdä kalustettuna omil la kalusteilla. Tarkemmin kysyttynä
haastateltavat olisivat halunneet tietää voivatko he käyttää nykyisiä kalusteitaan uudessa
asunnossa (H12, H19, H20). Omien kalusteiden kokoisiksi venytettävät virtuaaliset
luonnoskalusteet voisivat olla hyödyksi käyttäj ille. Osa haastateltavista haluaisivat myös koskea
materiaalien pintoja ja kokeilla kaappien saranoita (H18, H20). Materiaaleja ei kuitenkaan
odotettu pystyvän koskemaan virtuaalitodellisuudessa. Sen sijaan odotettiin että siihen olisi
mahdollisuus palveluun liittyvällä toimipisteellä. Materiaalin koskeminen auttaa sen laadun
varmistamisessa. Samoin esimerkiksi kaapin oven avaaminen kertoo saranoiden laadusta.

Yksi haastateltava kertoi haluavansa nähdä kätensä virtuaalitodellisuudessa, jotta hän voisi mit ata
ympäristöä omin käsin (H17). Käsien ojentaminen sivuille antaisi tietoa siitä, onko käytävä tai
pesuhuone ahdas. Samalla tavalla voitaisiin ottaa selvää ovatko keittiön työtasot ja kaappien
korkeudet itselleen sopivat.

Haastateltavat toivoivat pystyvänsä tekemään muutoksia virtuaaliseen asuntoon reaaliaikaisesti.
Kaikki haastateltavat kertoivat, että olisi hauskaa pystyä muuttamaan virtuaalisen asunnon
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pintojen materiaaleja. Tyypillisesti haluttiin kokeilla vaihtoehtoisia seinien värejä, tapetteja tai
lattiamateriaaleja. Kaikki haastateltavat kertoivat myös haluavansa kalustaa virtuaalisen asunnon
tai nähdä sen kalustettuna. Kuten aikaisemmin mainittiin tähän haluttaisiin mieluiten käyttää omia
kalusteita.

Yksi haastateltava huomioi, että tämä olisi hyvä keino aktivoida asukkaan mielikuvitusta ja antaa
hänen kokeilla eri vaihtoehtoja sitoutumatta niihin. Se voisi auttaa asukasta tekemään rohkeampia
ja parempia päätöksiä. Helppo iterointi antaisi myös asukkaan kokeilla oma laatuisia vaihtoehtoja
joita hän ei valitsisi ilman simulaatiota. (H18) Toisaalta haastateltavat olisivat myös pitäneet
valmiiden sisustusehdotusten välillä selaamista hyödyllisenä (H11, H16, H19). Haastateltavat
ehdottivat lisäksi kalusteita myyvien verkkosivujen aineistojen hyödyntämistä (H16, H18, H19,
H20). Esimerkiksi niin, että Ikean kalusteiden 3D-malleja voisi ladata virtuaaliseen asuntoon.

Useat haastateltavat toivoivat myös pystyvänsä muuttamaan virtuaalisen asunnon seiniä (H12,
H13, H14, H16, H20). Yleensä he halusivat nähdä miten kevyen väliseinän kaataminen vaikuttaisi
tilaan. Haastateltavat eivät kuitenkaan nähneet seinien lisäämistä virtuaaliseen asuntoon
välttämättömänä. Haastateltavat eivät myöskään halunneet aloittaa asunnon suunnittel ua tyhjältä
pohjalta, vaan ennemmin tehdä muutoksia heille ehdotettuun suunnitelmaan. Tämä vaikutti myös
pitävän paikkansa sisustuksen suhteen. Yksi haastateltava kertoi, että hän mieluummin tekisi
muutoksia ehdotettuun sisustukseen kun suunnittelisi sisustuks en tyhjään asuntoon (H15). Toinen
sisustuksesta erityisen kiinnostunut haastateltava kertoi toisaalta , että hän mielellään aloittaisi
tyhjästä valkoisella materiaalilla pinnoitetusta asunnosta lisäten kalusteita ja pintamateriaaleja.
Hän mainitsi myös haluavansa tuoda itse suunnittelemia kalusteita sovellukseen. (H20)

Demoa esiteltiin seitsemälle haastateltavalle. Tulokset olivat vastaavia kuin
asiantuntijahaastatteluissa. Haastateltavat kokivat sekä tilan - että paikantuntua ja tunnistivat
virtuaalisten ympäristöjen materiaalit. Demon kerrottiin vastanneen odotuksia kuitenkaan
ylittämättä niitä. Samoin kuin asiantuntijahaastatteluissa kaikki demon kokeneet ilmaisivat halunsa
liikkua tilassa vapaasti. (H11, H12, H13, H14, H15, H18, H20) Haastateltavat eivät yleensä
maininneet virtuaalisessa tilassa liikkumista odotusten yhteydessä vaan vasta demon jälkeen.
Vapaata liikkumista virtuaalisessa tilassa pidetään mahdollisesti niin itsestään selvänä ettei sitä
mainita tai tarve huomattiin demon aikana. Haastateltavat joilla oli paljon kokemusta
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virtuaalitodellisuudesta kertoivat tahdostaan liikkua tilassa ennen demoa.

Asiantuntijahaastattelujen tapaan osa haastateltavista kokivat ympäristön mittakaavan olevan
hieman väärin (H13, H14, H18). Kaksi haastateltavista eivät pitäneet kuvaa tarpeeksi tarkkana.
Muut eivät kommentoineet asiaa. Haastateltavat eivät myöskään kommentoineet gearVR
mobiilivirtuaalitodellisuuslasien näkökenttää. Eräs haastateltava totesi demon jälkeen esityksen
kertovan paljon enemmän tilasta kuin piirustukset. Hänen mielestään virtuaalitodellisuuden avulla
pystyi etenkin hahmottamaan, miten tila toimii ja miten siinä asuisi. (H18)

Monien haastateltavien odotus asiakaspalvelutilanteen suhteen oli, että virtuaalitodellisuusvierailu asuntoon lähtökohtaisesti tehtäisiin palveluun liittyvällä toimipisteellä. (H13, H14, H15,
H18, H20). Toimipisteellä odotettiin myös olevan mahdollisuus saada tietoa jota ei saa
virtuaalitodellisuuden kautta. (H15, H18). Samaan aikaan monet haastateltavat odottivat
pystyvänsä asioimaan kotoa omien virtuaalitodellisuuslaitteidensa kautta. Palvelua haluttaisiin
käyttää ajasta ja paikasta riippumattomasti. (H11, H12, H15, H16, H17, H19) Haastateltavien
valveutuneisuus virtuaalitodellisuuden suhteen vaikuttaa todennäköisesti tähän.

Kuten yksi haastateltava mainitsi – virtuaalinen asuntovierailu kotoa vaatisi fyysisen laitteen jota
ei vielä ole joka kotitaloudessa. Näin ollen konsepti ei skaalautuisi kovinkaan hyvin ennen
laitteiden yleistymistä (H11). Olisi joka tapauksessa hyvä, että sama sovellus jota käytetään
suunnittelutoimistolla olisi saatavilla kotoa. Se mahdollistaisi sähköisen asioimisen entistä
paremmin. (H11, H13, H14, H15, H16, H19) Kaksi haastateltavaa arvioi, että
virtuaalitodellisuuskokemus saattaisi olla parempi kotona kuin toimipisteellä. Kotona olisi
todennäköisesti paremmat ja tutummat laitteet sekä saisi olla rauhassa. (H15, H16) Olisi myös
hyvä että virtuaalitodellisuusaineistoa voisi käyttää myös mobiilivirtuaalitodellisuuslaseilla tai
pelkällä mobiilipuhelimella. (H14) Virtuaaliseen asuntoon pitäisi siis mieluiten päästä
toimipisteeltä ja omilta laitteilta. Yksi haastateltava mainitsi esimerkiksi , että virtuaaliseen tilaan
palaaminen toimipisteen jälkeen voisi olla hyödyllistä kun haluaa varmistaa jonkin yksityiskohdan
tai näyttää asunnon toiselle (H12). Kokemuksen tarjoamisen kannalta käytetyn sovelluksen
sopimuksen pitäisi siis mieluiten sallia sovelluksen jakamisen asiakkaille.

Mahdollisuutta vierailla virtuaalisessa asunnossa ryhmänä pidettiin hyödyllisenä. Kaikkien pitäisi
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mieluiten kokea sama ympäristö synkronisoidusti ja pystyä liikkumaan siinä muista
riippumattomasti (H11, H12, H13, H14). Ryhmien arvioitiin koostuvan noin 2-4 henkilöstä (H13,
H14, H15). Lisäksi toivottiin, että virtuaalitodellisuudessa voisi elehtiä esimerkiksi osoittamalla
asioita. Haastateltavat odottivat sen mahdollistavan luonnollisemman kommunik aation muiden
ryhmän jäsenten kanssa. Muiden sijainnin näkeminen virtuaalitodellisuudessa olisi myös
tarpeellista ryhmätilanteissa. (H12, H13, H14, H18) Sen sijaan asiakaspalvelijan läsnäoloa
virtuaalitodellisuudessa ei koettu välttämättömäksi. Tarve asiakaspalvelijalle saattaa olla suurempi
kokemuksen jälkeen jos virtuaalitodellisuuskokemuksen aikana on ilmennyt kysymyksiä. (H13, H14,
H15)

Palvelukonseptiin liittyen käyttäjille voisi tarjota kahta vaihtoehtoa: ensimmäisessä käyttäjä näkee
asunnon kalustamattomana ja toisessa suunnittelijan kalustamana. Konseptin voisi myös yhdistää
kalustettujen asuntojen myyntiin. Ensimmäinen vaihtoehto olisi tilan myymistä siinä missä toinen
vaihtoehto olisi tilan, palvelun ja sisustuotteiden myymistä. (H16) Virtuaaliset asuntovierailut
antavat muutenkin hyvän mahdollisuuden asunnon myymiseen ennen sen rakentamista. Kuten yksi
haastateltava totesi – ”Ihmiset ostavat siten että sydän ja järki ovat samaa mieltä ”. Järjestelmän
pitäisi vähentää asiakkaan epävarmuutta samalla auttaen häntä unelmoimaan uudesta
asunnostaan. (H19)

Haastattelujen lopuksi haastateltavilta kysyttiin, mitä haastattelussa esiin nousseita asioita he
haluaisivat korostaa. Erilaiset muokkaustoiminnot kuten pintojen värien muuttaminen tai
kalusteiden lisääminen mainittiin useimmiten. Kukaan ei kuitenkaan maininnut
muokkaustoimintoja ensimmäisenä seikkana. (H13, H14, H15, H17, H18, H20) Tilan hahmottamista
virtuaalitodellisuuden kautta pidettiin myös tärkeänä. Eri haastattelujen aikana mainittiinkin että
pelkästään tilan näkeminen virtuaalitodellisuudessa olisi tarpee llista. (H12, H15, H16, H18, H19)
Myös palvelun saavutettavuutta toimipisteen ulkopuolelta pidettiin tärkeänä ( H13, H14, H15, H17,
H19). Lisäksi tilassa liikkumista korostettiin haastattelujen lopussa. ( H14, H16, H20, H19) Kaikki
haastateltavat vaikuttivat olevan samaa mieltä siitä, että virtuaalisessa asunnossa liikkuminen on
oleellista.
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Edellisissä kohdissa on käsitelty asiantuntija- ja käyttäjähaastattelujen tuloksia vastaten tutkimuskysymykseen:



Monilla ihmisillä on jo aikaisempia kokemuksia virtuaalitodellisuuslasien käytöstä.
Esimerkiksi CAVE:sta tai hybriditodellisuuslaseista on kuitenkin vain satunnaisia
kokemuksia. Virtuaalitodellisuuden kautta osallistumisen odotetaan tapahtuvan
virtuaalitodellisuuslasien kautta palvelun toimipisteellä.
o

Palvelua haluttaisiin toisaalta myös käyttää ajasta ja paikasta riippumattomasti –
esimerkiksi omasta kodista.



Virtuaalitodellisuuden odotetaan helpottavan asunnon kokonaisuuden hahmottamista.
o

Yleisesti ottaen haluttiin tapa hahmottaa suunnitelmia tarkemmin, hahmottaa tilan
toimivuus, välttää huonoa suunnittelua ja saada kokemus tilassa elämisestä.

o

Virtuaalitodellisuuden toivotaan olevan visuaalisesti laadukasta mutta se voi myös
olla viitteellistä. Virtuaalisen asunnon informaation on kuitenkin oltava tarkkaa.



Asukkaat odottavat pystyvänsä liikkumaan virtuaalisessa asunnossa mahdollisimman
vapaasti.



Elämys halutaan jakaa perheen kanssa. Halutaan siis mahdollisuus vierailla virtuaalisessa
asunnossa pienessä ryhmässä.



Asukkaiden tahto osallistua suunnitteluun vaikuttaa jakautuvan kahteen ryhmään:
o

Osa haluavat eläytyä heille ehdotettuun asuntoon ja varmistaa sen vastaavan
heidän odotuksiaan.

o

Osa asukkaista haluavat muokata heille ehdotettua virtuaalista asuntoa. Tyypillisesti
halutaan kokeilla vaihtoehtoisia pintamateriaaleja, kaataa kevyitä väliseiniä,
kalustaa asunto omilla kalusteilla ja nähdä asunnon valo-olosuhteet eri aikoihin.
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Alaluvun tarkoitus on yhdistää haastattelujen tuloksia kirjallisuusanalyysin tulosten kanssa. Luvun päämääränä on
myös pohtia miten asukkaiden odotusten täyttyminen taataan ja ylitetään. Alaluvun teksti on aikaisempia lukuja
käytännöllisempää ja luettelee aiheita, joita on hyvä harkita osallistavan asuntosuunnittelun
virtuaalitodellisuuskokemuksen tuottamisen yhteydessä.

Ensimmäinen käsiteltävä aihe on järjestelmän käyttömukavuus. Lähtökohtaisesti järjestelmä ei saa
aiheuttaa pahoinvointia asukkaalle. Samalla on kuitenkin todettava joidenkin ihmisten kokevan
simulaattoripahoinvointia toisia herkemmin eikä kaikkia pahoinvointia aiheuttavia ominaisuuksia
voida välttää. Käyttäjän terveystila on huomioitava. Etenkään raskaana olevien naisten,
epileptikoiden tai silmäsairaudesta kärsivien ei suositella käytettävän virtuaalitodellisuuslaseja.
Virtuaalitodellisuus ei siis sovi aivan kaikille.

Virtuaalitodellisuusjärjestelmän yhtämittainen käyttöaika vaikuttaa sen käyttömukavuuteen.
Huonon ergonomian, kuvan ja optiikan merkitys kasvaa mitä kauemmin asukas käyttää
järjestelmää. Asukas tulee kuitenkin huomaamaan niiden vaikutuksen jo elämyksen alussa.
Virtuaalitodellisuuskokemukset halutaankin usein pitää lyhyinä. Niiden pituus on harvemmin yli 30
minuuttia. Tekniikan kehittyessä virtuaalitodellisuutta halutaan todennäköisesti käyttää pitempään
yhtäjaksoisesti.

Ergonomia ja hygienia vaikuttavat lisäksi käyttömukavuuteen. Järjestelmän ergonomia paranee
yleisesti ottaen mitä vähemmän laitteistoa on puettava päälle. Laitteiden keveys ja istuvuus ovat
ergonomian kannalta olennaisia piirteitä. Lisäksi käyttäjän liikku mista häiritsevät johdot
virtuaalitodellisuuslaseista tietokoneeseen heikentävät lasien ergonomiaa. Lasien on pysyttävä
silmien edessä puristamatta kasvoja. Otsavanteet ovat esimerkiksi parempia
virtuaalitodellisuuslasien tyypillisiin elastisiin remmeihin verrattuna . Otsavanteen asettaminen
oikein on kuitenkin hankalampaa. On myös hyvä jos käyttäjä voi pitää silmälasejaan
virtuaalitodellisuuslasien kanssa.

Käyttäjän kasvojen kosteus kondensoituu usein virtuaalitodellisuuslasien kasvoja kylmempiin
linsseihin. Tämä aiheuttaa linssien sumentumista ja lasien sisäpinnan likaantumista. Esimerkiks i
73

lasien pehmusteet likaantuvat helposti. On suositeltavaa että virtuaalitodellisuuslasit voidaan
pitää puhtaana. Tämä on erityisen tärkeää kun lasit käyvät useiden asukkaiden kasvoilla.
Sumentuneet linssit ja muoviosat voidaan pyyhkiä mikrokuituliinalla. Kondensoitumista voidaan
myös välttää säilyttämällä laseja lämpimässä. Likaiset pehmusteet pitäisi pystyä vaihtamaan tai
pesemään.

Virtuaalitodellisuuslasien kautta näytetyn kuvan ominaisuuksilla on suuri vaikutus
käyttömukavuuteen ja siihen, aiheuttaako järjestelmä pahoinvointia. Ensinnäkin kuvan taajuus on
oltava tarpeeksi korkea. Jos asukkaan halutaan voivan liikkua vapaasti virtuaalisessa asunnossa,
kuvantaajuuden on oltava 90 kuvaa sekunnissa. Sovelluksissa joissa ei liikuta, vaan tarkastellaan
ympäristöä pelkästään päätä kääntämällä matalampi 60 kuvataajuus vaikuttaa riittävän. Lisäksi
kuvantaajuuden on mieluiten pysyttävä tasaisena ja reagoimaan pään liikkeisiin mahdollisimman
pienellä viiveellä.

Kuvan tarkkuuden, eli resoluution on oltava tarpeeks i korkea. Virtuaalitodellisuuslasien suhteen
resoluutiota pitää kuitenkin verrata linssien näkökenttään. Linssien näkökenttä kertoo miten ison
osan käyttäjän näkökentästä kuva peittää. Matala näkökenttä tarkoittaa että kuva vaikuttaa
tarkemmalta mutta myös että käyttäjä hahmottaa näkökentän rajat. Haastatteluissa käytetyssä
demossa 2560x1440 pikselin kuvaa levitettynä 96 asteen näkökentälle pidettiin yleisesti tarpeeksi
tarkkana ympäristön tarkasteluun. Näkökentän kulma vaikutti myös riittävän sillä haastateltavat
eivät kommentoineet sitä. Tällä tarkkuudella pikselit ovat edelleen erotettavissa toisistaan. Etenkin
kaukana olevat asiat tai pienet esineet näkyvät huonosti. Resoluutio riittää kuitenkin asunnon
sisäisiin etäisyyksiin. Vertauksen vuoksi suosittuj en Oculus Rift CV1 ja HTC Vive lasien resoluutio
on 2160x1200 pikseliä 100 (CV1) tai 110 (vive) näkökentällä. Matalampi resoluutio levitettynä
korkeammalle näkökentälle tarkoittaa matalampaa tarkkuutta astetta kohden.

Kuvan ja linssien yhteydessä on myös huomioitava henkilökohtaiset asetukset. Stereoskooppisuus
esitetään aina tietyllä pupillietäisyydellä. Pupillietäisyytenä suositellaan käytettävän keskiarvoa
63.5mm, mutta virtuaalitodellisuuslasien linssit mahdollistavat vaihtelevat pupillietäisyydet.
Käyttäjät joiden pupillietäisyys eroaa huomattavasti yleisestä keskiarvosta kokevat pahoinvointia ja
silmien rasittumista herkemmin virtuaalitodellisuuslasien käytöstä. Samoin sovelluksen väärä
virtuaalinen pupillinetäisyys vaikuttaa käyttäjän kokemaan mittakaavaan. Virtuaalisen asunnon
skaala esiintyy oikean kokoisena vain henkilöille, joiden pupillinetäisyys on tarpeeksi lähellä
keskiarvoa. Koska asunnon eri asiat ovat oikeassa skaalassa keskenään asukas voi kokea olevansa
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itse liian iso tai liian pieni.

Koettuun mittakaavaan vaikuttaa myös virtuaalisen katsontapisteen korkeus verrattuna
virtuaaliseen lattiaan tai maahan. Kun katsontapiste on liian korkealla käyttäjä saattaa kokea
ympäristön olevan liian pieni tai toisin päin. Ongelma esiintyy lähinnä esirenderöidyissä 360kuvissa, joissa katsontakorkeus on staattinen.

Ympäristön mittakaavan epätarkkuus on ongelmallista arkkitehtuurin esittämisen kannalta.
Mittakaava on kuitenkin lähes oikein suurimmalle osalle käyttäjistä. Ongelma voidaan ratkaista
mittaamalla käyttäjän pupillietäisyys ja syöttämällä se sovellukseen tai tekemällä valmiita
asetuksia epätavallisille pupillinetäisyyksille. Tämäkin voi olla ongelmallista jos edellisen käyttäjän
asetuksia ei korjata vastaamaan seuraavan käyttäjän pupillinetäisy yttä. Pupillinetäisyyden
mittaaminen on lisäksi erikoinen tilanne. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuslasit saattavat
kuitenkin mitata ja säätää itsensä käyttäjän pupillinetäisyyden mukaan automaattisesti.

Toinen henkilökohtainen asetus on kuvan fokusointi. Nykyisellä tekniikalla virtuaalinen näkymä
esitetään staattisella fokuksella. Silmän linssi on siis aina samassa jännitystilassa virtuaalisen
objektin etäisyydestä riippumatta. Jos käyttäjän silmissä on taittovirhe eikä virtuaalitodellisuus lasien alle mahdu silmälaseja kuva esiintyy epätarkkana. Kaukotaittoisuutta tai likitaittoisuutta
voidaan korjata säätämällä virtuaalitodellisuuslasien linssiä lähemmäs tai kauemmas käyttäjän
silmistä. Hajataittoisuutta tai epäsymmetrisiä taittovirheitä ei kuitenkaa n voida korjata tällä tavoin.
Virtuaalitodellisuuslasien linssien säätäminen vaikuttaa myös näkökenttään. Näkökenttä laajenee
linssien lähestyessä silmiä. Tämänkin kannalta on toivottavaa, että virtuaalitodellisuuslasien
kanssa voidaan pitää silmälaseja.

Yhteenveto ergonomiasta, hygieniasta, kuvasta ja optiikasta:


Käyttäjän terveystila on otettava huomioon - raskaana olevien naisten, epileptikoiden tai
silmäsairaudesta kärsivien ei suositella käytettävän virtuaalitodellisuuslaseja



Virtuaalitodellisuuslasien ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota – kevyet, erikokoisille
kasvoille sopivat, silmälasien päälle ja helposti puettavat virtuaalitodellisuuslasit ovat
hyviä. Myös johdottomuus on positiivinen piirre ergonomian kannalta.



Lasit on pystyttävä pitämään puhtaana. Pehmusteet voivat kerätä likaa ja ne pitäisi pystyä
vaihtamaan tai pesemään.
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Osallistavan suunnittelun kannalta on tärkeää, että useat henkilöt voivat osallistua suunnitteluun
samanaikaisesti ja tasa-arvoisesti. Virtuaalitodellisuustekniikan ja -sovelluksen pitäisi mieluiten
mahdollistaa useat samanaikaiset käyttäjät. Asunnon esittelyyn sopiva käyttäjämäärä on noin 1 -4
henkilöä. Asukkaiden pitäisi lähtökohtaisesti myös pystyä kommunikoimaan keskenään
vaivattomasti. Osoittaminen tai asioiden korostaminen ympäristöstä on tärkeää jotta asukkaat
voivat keskustella ympäristöstä johdonmukaisesti. Toisten sijainnin hahmottaminen on olennaista
etenkin jos asukkaat liikkuvat virtuaalisessa asunnossa. Jos asukkaat istuvat tuoleilla toisten
näkeminen on vähemmän tärkeää, mikäli heillä on kyky osoittaa virtuaalisen ympäristön asioita.

Virtuaalisessa asunnossa liikkuminen on haluttava piirre virtuaalitodellisuusjärjestelmässä. Asukas
oppii tilasta enemmän liikkuessaan kuin ollessaan paikoillaan. Liikkumisen mahdollistavassa
kokonaisuudessa on kuitenkin varmistettava etteivät asukkaat törmää fyysisiin esteisiin kuten
pöytiin tai tuoleihin. On myös varottava etteivät asukkaat törmää toisiinsa. Jos
virtuaalitodellisuuslaitteistolle on tietty tila se kannattaa sisustaa pehmein kalustein tai jättää
täysin tyhjäksi virtuaalitodellisuustekniikkaa lukuun ottamatta. Virtuaalitodellisuuslaseissa on
mieluiten oltava jokin toiminto, jolla vältetään asukkaiden keskeiset törmäykset ja seiniä päin
käveleminen. Tämä voi esimerkiksi olla virtuaalitodellisuuslaseissa oleva kamera tai sovelluksessa
olevia toimintoja. Kamera käynnistyy automaattisesti ennen kun asukas on törmäämässä johonkin.
Kamerasta voi myös olla hyötyä asukkaiden välisessä kommunikaatiossa jos se voidaan käynnistää
valinnaisesti. Hybriditodellisuuslasien kanssa virtuaalinen näkymä voidaan muuttaa läpikuultavaksi
automaattisesti ennen törmäystä. Sama voidaan tehdä manuaalisesti kun asukas haluaa
kommunikoida muiden osallistujien kanssa. Hybriditodellisuuslasien näkymän sammuessa
todellinen ympäristö näkyy suoraan linssin läpi kameran kuvan sijaan . Näin ollen
hybriditodellisuuslasit ovat lupaavin tekniikka suunnittelun ryhmätilanteita varten.

Törmäykset voidaan myös välttää esittämällä osa todellisesta ympäristöstä
virtuaalitodellisuudessa. Fyysisen tilan rajat voidaan esimerkiksi syöttää sovellukseen ja asukkaat
voidaan esittää avatareina. Todelliset asiat on kuitenkin mieluiten pystyttävä tunnistamaan koska
asukkaat todennäköisesti oppivat nopeasti pystyvänsä liikkumaan virtuaalisten asioiden läpi
vapaasti. Mikään ei esimerkiksi estä asukasta työntämästä päänsä virtuaalisen seinän läpi. Jos
virtuaalisen seinän kohdalla on sattumalta todellinen seinä voi asukas yllättyä ja pahimmassa
tapauksessa satuttaa itsensä.

76

Käytettävien virtuaalitodellisuuslasien on myös mieluiten oltava johdottomia jotta asukkaat eivät
kompastu johtoihin. Tämä voitaisiin periaatteessa ratkaista siten, että asukkaat ovat erillisissä
fyysisissä tiloissa mutta kokevat yhteisen virtuaalisen tilan. Se mahdollistaisi yhteiset tilavierailut
ja suunnittelusessiot maailman eri puolilla olevien suunnitteluryhmän jäsenten kesken.
Suunnittelun kannalta on kuitenkin parempi että ryhmän jäsenet ovat samassa paikassa, jotta
yhdessä suunnittelu on mahdollista myös ilman tietotekniikkaa ja virtuaalitodellisuutta.

Virtuaalitodellisuudessa liikkuminen on yleensä jollakin tapaa rajattua. Asukas ei yleensä voi
kävellä pois mittauslaitteiston lähettyviltä tai mahdollista johtoa pidemmälle. Asukkaan
liikkuminen rajoittuu myös vaakatasoon joten virtuaa listen portaiden tai ramppien pitkin kävely on
hankalaa. Lisäksi fyysinen tila saattaa toimia liikkumisalueen rajana. Tätä varten
virtuaalitodellisuussovelluksissa voi olla toiminto liikkumisalueen virtuaalisen sijainnin
siirtämiseen. Asukas kokee siirtyvänsä haluttuun kohtaan asunnossa välittömästi niin sanotusti
teleportoiden ja voi tutkia uutta lähialuetta kävelemällä. Toimintoa ohjataan esimerkiksi
osoittamalla haluttua sijaintia ohjaimella. Välitön siirtyminen mahdollistaa myös kerrosten välillä
liikkumisen. Vaihtoehtona voidaan pitää erilaisia laitteita ja toimintoja joiden avulla käyttäjät
saattavat liikkua virtuaalisessa ympäristössä juoksemalla tai kävelemällä paikallaan leikkisästi.
Teleportointi voidaan myös toteuttaa sovelluksissa joissa ei ole mahdollisuutta tutkia
kolmiulotteista ympäristöä liikkumalla fyysisesti. Kaikkein parasta olis i, että
virtuaalitodellisuuslasit hahmottaisivat asukkaan fyysiset liikkeet sisäisesti ilman ulkoisia
mittauslaitteita ja johtoja sekä mahdollistaisivat fyysisen liikkumisen. Kuten
virtuaalitodellisuuslaseja käsittelevän kohdan 4.4.3. lopussa todettiin täm ä saattaa olla
mahdollista tulevaisuudessa.

Välittömän siirtymisen lisäksi asukkaalle voidaan vastaavalla tavalla antaa mahdollisuus muuttaa
aikaa välittömästi. Vuorokauden- ja vuodenaikaa voidaan simuloida muuttamalla virtuaalisen
simulaation valon tulosuuntaa ja luonnollista väriä. Valaistus vaikuttaa valo -olosuhteen lisäksi tilan
tunnelmaan mikä voi kiinnostaa asukasta. Myös esimerkiksi sääolosuhteen ja äänimaiseman
muuttaminen vaikuttaa tunnelmaan.

Kuten tekstissä on mainittu useaan otteeseen aikaisemmin, valintojen tekemiseen liittyvä
interaktio sopii osallistavan suunnittelun sovellukseen. Interaktio voi esimerkiksi olla valmiiden
vaihtoehtojen välillä valitsemista, vapaampaa suunnittelua tai suunnittelijan tekemien ehdotusten
kommentointia. Täysin vapaa suunnittelu virtuaalitodellisuudessa vaatisi todennäköisesti
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syvempää perehtymistä sovellukseen ja myös suunnittelukokemusta. Tilanne voitaisiin myös
toteuttaa siten että suunnittelija tekee muutokset reaaliaikaisesti asiakkaan ohjeiden mukaisesti
kummankin ollessa virtuaalitodellisuudessa. Haastattelujen perusteella interaktiivisuus voisi
perustua ehdotuksen muokkaamiseen massakustomoinnin tapaan. Interaktiivisuuden pitäisi
mahdollistaa sopivan määrän luovuutta. Täysin vapaat kädet antaisivat monille asukkaille niin
sanotun tyhjän paperin kammon kun suunnitteluvaihtoehtoja on liikaa.

Valinnat olisivat todennäköisesti tiloihin ja materiaaleihin liittyviä. Asunnossa voi esimerkiksi olla
väliseinä- ja ovivaihtoehtoja. Vaihtoehdot voivat myös liittyä ti lan käyttötarkoitukseen. Kuten
tekstissä on todettu lukuisia kertoja, pintojen materiaalien valitseminen sopii myös virtuaalisesti
kustomoitavaan asuntoon. Massakustomoinnin kannalta materiaalivaihtoehtojen pitäisi perustua
rakennushankkeen tuotantoketjuun. Asukas näkee materiaalin vaikutuksen virtuaaliseen tilaan ja
tunnelmaan välittömästi. Vaihtoehdoille voidaan myös määritellä asiakkaalle näkyvät hinnat.

Interaktion voidaan odottaa liittyvän sisustamiseen. Kalusteiden asettelusta ja tilan mittaamisesta
olisi selkeää hyötyä asukkaalle. Valtaosalla uutta asuntoa etsivillä ihmisillä on jo paljon kalusteita
joita he aikovat käyttää tulevassa asunnossaan. Näin ollen asukkaat haluavat tietää mahtuvatko
heidän nykyiset kalusteet uuteen asuntoon. On myös mahdollista asukkaiden haluavan ostaa
kalusteita ennen uuden kodin valmistumista. Kalusteiden asettelu voidaan esimerkiksi hoitaa
luomalla kalusteita osoitettuihin paikkoihin tai fysiikkalaskennan ja käsijäljityksen avulla jolloin
asukas työntää kalusteet paikoilleen. Kalusteilla on paino fysiikkalaskennassa mutta asukas kokee
ne painottomina. Sovellukseen voidaan lisätä valmiita parametrisi ä kalusteita kuten venytettäviä
sohvia ja pöytiä. Kalusteiden ulkonäöllä on todennäköisesti pienempi merkitys kuin niiden tilan
testaamiseen liittyvällä hyödyllä. Myös virtuaalitodellisuudessa käytettävät mittaustyökalut voivat
olla asukkaalle hyödyllisiä. Kahden pisteen välisen matkan mittaaminen vaakatasossa tai
pystysuorassa olisivat todennäköisesti kaksi tärkeintä mittaustyökalua. Pinta -alan tai tilavuuden
mittaaminen olisi vähemmän hyödyllistä.

Kalustettavuuden tarkastamisen on tilan käytännöllistä testaamista. Tähän voidaan liittää myös
muita fysiikkamoottoriin perustuvia toimintoja. Jotkut asukkaat voivat esimerkiksi haluta kokeilla
ovien avautuvuutta tai keittiön kaappien saavutettavuutta. Tilassa liikkuminen antaa jo itsessään
mahdollisuuden testata tilojen välisiä näköyhteyksiä.
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Yhteenveto käyttäjämäärästä, liikkumisesta ja interaktiivisuudesta


Suunnitteluun osallistuvien pitäisi mieluiten pystyä käyttämään virtuaalitodellisuutta
yhdessä samanaikaisesti.



Asukkaiden on pystyttävä kommunikoimaan keskenään virtuaalisen koke muksen aikana.



Virtuaalisessa tilassa liikkumisesta on hyötyä mutta on varottava etteivät asukkaat törmää
keskenään tai todelliseen ympäristöön.
o

Virtuaalisessa tilassa liikkuessa asukas voi yleensä liikkua virtuaalisten asioiden läpi.

o

Korkeustasojen välillä liikkuminen virtuaalitodellisuudessa on epäluontevaa.

Jotta virtuaalitodellisuudessa olisi jotain nähtävää suunnittelun yhteydessä on tuotettava siihen
sopivaa aineistoa. Koska virtuaalitodellisuusaineisto ei ole välttämätön osa suunnittelua sen ei
mieluiten pitäisi aiheuttaa suuria kustannuksia tai ylimääräistä työtä. Parhaimmillaan
suunnitteluaineistoa voitaisiin viedä suunnittelusovelluksesta virtuaalitodellisuussovellukseen
suoraan. Tätä varten suunnittelun pitää lähtökohtaisesti tuottaa kolmiulotteisia malleja tiloista.
Käytetyn suunnitteluohjelman on myös pystyttävä tallentamaan malli johonkin formaattiin , jota
virtuaalitodellisuussovellus pystyy lukemaan. Käyttäjän kuten asukkaan tai asunnon esittelijän on
siis mieluiten pystyttävä avaamaan suunnittelijoiden tuottamia kolmiulotteisia malleja
virtuaalitodellisuussovelluksessa. Optimaalisesti 3D -malli näyttää samalta kuin
suunnitteluohjelmassa. Grafiikassa on kuitenkin monia asetuksia joita voi olla vaikeaa tai
mahdotonta tulkita 3D-formaatista automaattisesti.

3D-formaatin pitäisi lähtökohtaisesti sisältää geometrian tekstuuri. Ilman tekstuuritietoa 3D -malli
esiintyy tasavärisenä. Tekstuurit voidaan mieltää mallin kuviointina. Esimerkiksi betonia esittävän
objektin tekstuuri on toistuva kuva betonipinnasta. Tässä yhteydessä on kuitenkin tun nistettava
tekstuurin ja virtuaalisen materiaalin ero. Sovelluksissa on usein materiaaleja jotka koostuvat
useista tekstuureista ja muista asetuksista. Materiaalitieto voi esimerkiksi kuvata materiaalin
kiiltävyyttä, heijastavuutta ja pintarakennetta pelkän tekstuurin lisäksi. Materiaaliasetukset ovat
olennaisia realistiselle esitystavalle. Materiaali joka sisältää enemmän tietoa pinnan
ominaisuuksista antaa paremman materiaalintunnun asiakkaalle. Vähemmän realistisessa
esitystavassa jossa luotetaan enemmän asukkaan mielikuvitukseen, materiaaliasetuksilla on
pienempi merkitys. Yksityisten sovellusten omat 3D-formaattit voivat sisältää materiaalitiedot
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mutta eri sovellukset käsittelevät ja tallentavat materiaaleja eri tavoin. Virtuaalitodellisuus sovelluksen tapa käsitellä materiaaleja eroaa hyvin todennäköisesti suunnitteluo hjelman tavasta
käsitellä materiaaleja. Näin ollen virtuaalitodellisuussovellus tuskin pysty y tulkitsemaan
materiaalitietoa 3D-formaatista. Materiaalien asetukset asettuvat sen sijaan todennäköisesti
oletusarvoihinsa virtuaalitodellisuussovelluksessa. Mate riaalien asetukset on siis määriteltävä
käsin tai on hyväksyttävä, että ne ovat oletusarvoissa. Toisaalta sovelluksessa voi olla toiminto joka
kääntää tietyn tai tiettyjen 3D-formaattien materiaalit omaan materiaalitiedon muotoon.

Geometria on myös valaistava jollakin tapaa virtuaalitodellisuussovelluksessa. Valaistus voidaan
esittää eri tarkkuuksilla. Yksinkertainen valaistus on kevyemmin prosessoitavissa ja helpommin
muutettavissa sovelluksen ollessa käynnissä. Staattisilla etukäteen prosessoiduilla ymp äristöillä voi
olla tarkempi valaistus joka simuloi valon kimpoamista tilassa par emmin. Käyttäjän voi olla vaikea
tunnistaa mikä tekee valaistuksesta laadukkaan oloisen. Tarkka valaistus erotetaan nopeasta ja
vähemmän laadukkaasta valaistuksesta lähinnä silloin, kun ne nähdään vierekkäin. Materiaalien
tapaan 3D-mallin valaistus tallentuu eri tavoin riippuen formaatista. Sovelluksissa on yleensä
jonkinlaisia valo-objekteja. Näille määritellään yleensä esimerkiksi tyyppi, sijainti, suunta, väri ja
voimakkuus. Sovellukset ilmaisevat kuitenkin nämä ominaisuudet eri tavoin. Myös valojen tuonti
virtuaalitodellisuussovellukseen vaatii formaattikohtaisen toiminnon joka kääntää ja tulkitsee
valojen asetukset oikein. Virtuaalitodellisuussovellus voi myös mahdollistaa valojen asettelun käsin
tai mallin tasaisen valaistuksen automaattisesti. Osa 3D-mallinnussovelluksista pystyy myös
tallentamaan valaistuksen 3D-ympäristökohtaisena tekstuurina. Tämänkaltainen valaistustekstuuri
antaa usein korkealaatuisen lopputuloksen mutta se on myös tuotettava jokaista 3D-ympäristöä
varten erikseen. Sen tuottaminen on automaattista mutta hidasta.

Mallintamisen geometriset käytännöt voivat aiheuttaa lisätyötä virtuaalisen sisällön tuottamiselle.
3D-mallien asemat eivät välttämättä asetu halutulla tavalla. Käyttäjät esimerkiksi olettavat
olevansa asunnon sisällä tiedoston avaamisen jälkeen. Käyttäjän katsontapiste on kuitenkin
todennäköisesti lähellä origoa virtuaalitodellisuussovelluksessa oletuksena. Rakennuksen tai
etenkään asunnon 3D-malli ei kuitenkaan välttämättä ole sopivassa sijainnissa tähän
tarkoitukseen. Arkkitehtien tietomallintamiskäytäntöön voi esimerkiksi kuulua , että origo on
pohjakerroksen lounaisimmassa sisäkulmassa. Tässä tapauksessa käyttäjän
virtuaalitodellisuuskokemus saattaa alkaa puoliksi seinän sisältä. Ongelma ratkeaa osittain
asettamalla käyttäjän lähtöpiste sijaintiin (1,1) xy koordinaatistossa. Jos katsontakorkeus otetaan
huomioon lähtökohtainen katsontapiste voisi olla sijainnissa (1,1,1.65) tai (1,1,1.50) xyz 80

koordinaatistossa. Samalla on huomioitava, että kerrostalon 3D -mallissa asunto jota halutaan
esitellä tuskin on origon lähellä. Aloitussijaintien tulkitseminen rakennuksen tietomallista on
periaatteessa mahdollista mutta sijaintien manuaalinen asettaminen on huomattavasti helpommin
toteutettavissa käytännössä. Asiakkaan kannalta olisi kuitenkin luontevampaa valita asunto
koordinaattiaseman sijaan. Siinä tapauksessa sekä asunnot että niiden aloituspisteet on
määriteltävä sisällön tuotannon aikana.

Myös 3D-mallin skaala ja kiertokulma voivat aiheuttaa ongelmia. 3D -mallintaminen tehdään aina
skaalaan 1:1 mutta mittayksikkö voidaan tulkita väärin. On siis tiedettävä tarkoittaako yksi 3D mallin mittayksikkö metri, millimetri vai jalkaa. 3D-mallin kierto ilmaistaan myös eri tavoin eri
sovelluksissa. Osa sovelluksista ilmaisee kierrot xyz-järjestyksessa siinä missä toiset saattavat
ilmaista ne xzy-järjestyksessä. Toisin sanottuna 3D-mallin kulma y ja z akseleiden ympäri saattavat
sekoittua keskenään. Tyypillinen tästä johtuva ongelma olisi että 3D-malli onkin kyljellään
virtuaalitodellisuudessa. Jos kierrot on ilmaistu kvaternioina vältytään tältä ongelmalta.

Interaktiivisen aineiston tuottaminen voi olla työlästä nykyisin keinoin. Sitä ei voida automatisoida
täysin ja se vaatii aina manuaalista työtä. Optimaalisesti asiakkaille annetut vaihtoehdot
määriteltäisiin suunnitteluohjelmassa ja ne tallentuisivat formaattiin jota useat
suunnitteluohjelmasta riippumattomat virtuaalitodellisuussovellukset lukisivat.
Suunnitteluohjelmat eivät kuitenkaan tarjoa tällaisia mahdollisuuksia ainakaan vielä. Myöskään
3D-formaatteihin ei ole mahdollista tallentaa interaktiivista sisältöä ilman laajennuksia. Sen sijaan
interaktiivinen sisältö voidaan tallentaa sovelluksena. Tämänkalta inen sovellus voidaan tuottaa
erillisellä pelinkehityssovelluksella, johon viedään kaikki tarvittava visuaalinen aineisto ja
määritellään interaktiivisuus. Asunnon 3D-mallin eri osille kuten seinille, lattialle, katolle ja
kalusteille määritellään vaihtoehdot pelinkehityssovelluksessa. Pelinkehityssovellus ei tuota 3D mallia vaan uuden kokonaisen sovelluksen joka pitää sisällään esitettävän virtuaalitodellisuuden
sisällön. Lopputulos on miellettävissä pelinä, jonka tarkoitus on esitellä tiettyjä asuntoja tai
asunto. Interaktiivisen sisällön lisääminen tällä tapaa vaatii erityisosaamista ja aikaa. Vaikka
suunnittelija tuskin on sama henkilö joka kokoaa eri aineistot pelinkehityssovelluksessa, hänen on
kuitenkin määriteltävä virtuaalitodellisuudessa annetut va ihtoehdot.

Interaktiivisuuden lisäämisen työläin vaihe on kohteiden ja niiden vaihtoehtojen määrittely.
Toisaalta virtuaalitodellisuussovelluksessa voitaisiin ottaa käyttöön vapaampi lähestymistapa jossa
vaihtoehtoja ja kohteita ei määritellä kehitysvaiheessa vaan oh jelman käynnistyessä. Esimerkiksi
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niin, että asukas aloittaa tyhjästä virtuaalisesta ympäristöstä ja voi lisätä ympäristöön valmiiksi
määriteltyjä asioita. Toimintojen vaihtoehdot luetaan kansiossa olevista tiedostoista. Toiminto
jossa käyttäjä asettelee yleispiirteisiä tilaobjekteja vapaasti virtuaaliseen ympäristöön voisi toimia
niin, että suunnittelija lisäisi 3D-tiedostot sovelluksen lukemaan kansioon. Suunnittelija siis
tuottaisi erillisiä modulaarisia kappaleita suunnitteluohjelmassa jotka oli si helppo viedä
virtuaalitodellisuusohjelmaan. Kalusteiden lisääminen toimisi vastaavalla tavalla joskin valmiista
kirjastosta. 3D-objektit voisivat yhtä hyvin olla erillisiä seiniä tai vaikka tietyn asunnon 3D -malli.
Asunnon 3D-mallista voitaisiin esimerkiksi jättää osa väliseinistä pois ja antaa asiakkaan
suunnitella ne itse.

Myös ympäristön materiaalien muuttamista voidaan lähestyä vastaavalla vapaalla otteella. Sen
sijaan että virtuaalisen asunnon seinälle määritellään materiaalivaihtoehdot asukkaalla voi olla
työkalu objektin värittämiseen kirjastosta valittavalla materiaalilla. Sivuvaikutuksena asukas olisi
vapaa lisäämään materiaaleja kaikkiin objekteihin piittaamatta siitä sopiiko materiaali yhteen
mallin geometrian kanssa. Mikään ei esimerkiksi estäisi gra niittipintaisen sohvan luomista
luonnosvirtuaalitodellisuuteen. Helppokäyttöisyyden vuoksi olisi todennäköisesti parasta , että
sovelluksessa olisi valmis materiaalikirjasto. Jos sovelluksen määränpää on asunnon tilojen
luonnostelu materiaalien esittäminen ei kuitenkaan välttämättä ole olennaista. Varjostettu
valkoinen materiaali riittäisi mahdollisesti luonnoksenomaiseen esitystapaan.

Valmiiseen 3D-malliin olisi hankalaa lisätä interaktiivisesti avattavat ovet ja laatikostot.
Suunnitteluohjelmien kalusteiden pitäisi mieluiten sisältää valmiit animaatiot. Interaktiiviset
kalusteet voidaan toisaalta lisätä käsin pelinkehityssovelluksessa. Se kuitenkin tarkoittaisi 3Dmallin ovien ja keittiökalusteiden vaihtamista interaktiivisiin versioihin. Vaikka suunnittel uohjelma
antaisi interaktiivisille kalusteille ja oville animaatiot valmiiksi nämä pitäisi yhdistää
virtuaalitodellisuussovelluksen interaktiivisiin toimintoihin jollakin tapaa.

Yhteenveto aineiston tuottamisesta ja viemisestä virtuaalitodellisuuteen:


Virtuaalitodellisuuden kautta esitetyt ympäristöt koostuvat geometriasta, materiaaleista ja
tekstuureista.



Virtuaaliseen asuntoon voidaan lisätä interaktiivisuutta pelinkehityssovelluksella.
o

Pelinkehityssovelluksen käyttäminen suunnittelun ja markkinoinnin työnkulussa
lisää todennäköisesti työn määrää.
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Virtuaalitodellisuussovelluksen pitäisi mieluiten pystyä lukemaan yleisiä 3D -formaatteja.
Seuraavat asiat kannattaa kuitenkin pitää mielessä:
o

Materiaali- ja valaistustiedon vieminen sovelluksesta toiseen toimi harvoin.

o

Asunnoille pitäisi määritellä jonkinlainen virtuaalitodellisuuskokemuksen
aloituspiste.

o


3D-mallin skaala ja kiertokulma saatetaan tulkita väärin tiedonsiirron yhteydessä.

Virtuaalitodellisuussovellus jossa asukas lisää sovellukseen vietyjä asioita ympäristöön ja
värittää niitä materiaalieilla voisi olla hyödyllinen osallistavassa asuntosuunnittelussa.

Aineiston käyttäminen on oltava asukkaalle helppoa. Lisäksi aineiston tuottaminen ja julkaisu
pitäisi olla elämystä tarjoavalle yritykselle suoraviivaista. Henkilökunnan on lähtökohtaisesti
tiedettävä, miten asuntoja näytetään virtuaalitodellisuussovelluksen kautta. Toisin sanoen
asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien on osattava käyttää virtuaal itodelisuuslaseja ja
suunnittelijoiden on osattava luoda siihen sopivaa 3D-aineistoa. Virtuaalitodellisuussovelluksen
käynnistämisen ja käyttämisen on oltava vaivatonta, eikä sen pitäisi vaatia pitkää ohjeistamista
asukkaalle. Olisi myös hyvä, että asukkaan virtuaalitodellisuuselämys alkaisi välittömästi kun lasit
puetaan päälle. Ei esimerkiksi niin, että hänen on navigoitava useiden valikoiden läpi käyttäen
vierasta ohjausmenetelmää.

Valtaosa ihmisistä eivät ole tottuneet käyttämään virtuaalitodel lisuuslaseja. Koska lasien
henkilökohtaiset asetukset tuskin ovat täysin oikein lasien käyttö vaatii yleensä jonkinlaista
ohjeistamista ja kalibrointia. Jos sovelluksessa on interaktiivisuutta kuten virtuaalisen asunnon
sisustamista myös se saattaa tarvita ohjeistamista. Lasien kalibrointi on tärkeää koska ilman sitä
käyttäjä saattaa kokea pahoinvointia herkemmin. On parasta että asukas kalibroi lasit itse.
Tulevaisuudessa lasit saattavat kalibroitua automaattisesti asukkaan pukiessa ne päälle. Tällöin
kokemus voidaan aloittaa saman tien ilman erillistä kalibrointia. Se myös vähentäisi riskiä sille että
asukas käyttää edellisen käyttäjän kalibrointia, joka todennäköisesti on väärin.

Asukkaan pitäisi tarvita mahdollisimman vähän apua virtuaalitodellisuuden kokemiseen. Kun lasit
on laitettu päähän asukkaan pitäisi olla häntä kiinnostavassa asunnossa. Tämä pätee etenkin
asukkaille jotka eivät ole käyttäneet virtuaalitodellisuutta aikaisemmin. Jos tarkoituksena on
esitellä useita asuntoja, sovelluksen pitäisi mahdollistaa asunnon vaihtamisen kokemuksen aikana.
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Olisi myös hyvä että vaihtoehtoiset asunnot voitaisiin nähdä samanaikaisesti vierekkäin
pienoismallien tapaan ja verrata niitä keskenään. Tämä voisi esimerkiksi olla kolmiulotteinen
valikkoympäristö.

Haastattelujen kautta tunnistettiin että asukkaiden haluavan käyttää sovellusta kotoa. Näin ollen
on hyvä jos elämys on koettavissa eri virtuaalitodellisuuslaitteiden kautta.
Mobiilivirtuaalitodellisuuslasit, virtuaalitodellisuuslasit ja hybriditodellisuuslasit eroavat toisistaan
laitteiston suorituskyvyn ja ominaisuuksien kannalta. Sovellus joka toimisi kaikilla edellyttäisi
mobiilivirtuaalitodellisuuslasien rajoitusten seuraamista mikä olisi haitallista visuaaliselle laadulle
ja interaktioiden monipuolisuudelle. Tämän vuoksi voidaan kyseenalaistaa kannattaako
katselusovelluksen sisältää asunnon 3D-malli toimittamisen yhteydessä. Parempi lähtökohta voisi
olla, että virtuaalitodellisuussovellus ja asunnon 3D-malli toimitettaan erikseen. Kotoa asioiva
asukas lataisi asunnon 3D-mallin verkon kautta ja avaisi sen itse valitsemallaan sovelluksella.
Asunnon lataussivulla voitaisiin myös suositella asukkaan virtuaalitodellisuuslaitteille sopivaa
virtuaalitodellisuuskatseluohjelmaa. Asunnon 3D-mallin lisäksi voisi myös tarjota suositeltavalle
katseluohjelmalle tarkoitettu paketti joka sisältäisi asunnon valaistus - ja materiaalitiedon.
Interaktiivisuuden pitäisi sisältyä katseluohjelmaan. Lähestymistapa olisi avoimen innovaation
periaatteen mukaista antaen asukkaalle vapaat kädet aineiston käyttöön.

Aineiston julkaisu toimipisteellä on helpompaa koska laitteet ovat tiedossa. Selkeyden vuoksi olisi
kuitenkin parasta, että myös toimipisteellä käytettäisiin verkossa jaettavaa katselusovellusta. Jos
asiakastapaamispiste ei ole toimipisteellä virtuaalitodellisuuden esittämiseen on käytettävä
mukana kannettavaa virtuaalitodellisuusteknologiaa. Nykyään mobiilivirtuaalitodellisuuslasit
sopivat tähän parhaiten. Koska ne myös ovat edullisia, on todennäköisintä, että kotoa asioivalla
asukkaalla on juuri mobiilivirtuaalitodellisuuslasit. Näin ollen on tärkeää, että asuntojen esittely
toimii laadukkaasti ja mutkattomasti myös niiden kautta. Hybriditodellisuuslasien saatavuus ja
korkea hinta rajoittavat vielä nykyisin niiden käytännöllisyyttä.

Virtuaalitodellisuuden käyttö pitäisi sitoa suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Sen käyttäminen on
todennäköisesti erilaista suunnittelun alussa verrattuna myöhempiin suunnittelun vaiheisiin.
Ensimmäisten asukkaan kanssa pidettävien tapaamisien aikana asukasta halutaan todennäköisesti
inspiroida näyttämällä eri mahdollisuuksia. Kuten luvussa 5 ehdotettiin, tähän sopii
parhaiten ”herkistämiseen” tai ”virittämiseen” tarkoitetut osallistavan suunnittelun tekniikat.
Luvussa todettiin lisäksi provokatiivisten prototyyppien, tulevaisuudesta tulleiden design
84

artefaktien, 3D-pienoismallitilojen ja 1:1 tilamallien toimivan hyvin virtuaalitodellisuuden kanssa.
Yleisessä osallistavassa suunnittelussa nämä olisivat käyttäjälle näytettäviä fyysisiä esineitä tai
paikkoja. Asuntosuunnittelun ja virtuaalitodellisuuden kontekstissa nämä korvataan asukkaalle
esiteltävällä virtuaalisella asunnolla. Ennakkotehtävän omaiset inspiroivat aktiviteetit voivat auttaa
asukasta generoimaan useampia vaihtoehtoisia virtuaalisia sisustuksia myöhemmin .

Yksinkertaisuudessaan ”herkistäminen” ja ”virittäminen” voidaan suorittaa esittelemällä
asukkaalle aikaisempia projekteja. Valmistuneesta asunnosta tai remontoidusta tilasta voidaan
esimerkiksi ottaa 360-kuvia tai mallintaa fotogrammetrisesti ja esitellä asukkaalle
virtuaalitodellisuuslasien kautta. Toisaalta aikaisemmissa projekteissa generoidut virtuaaliset
asunnot saattaisivat sopia tähän paremmin. Verrattuna fotogrammetrisesti mallinnettuihin tiloihin
generoitujen tilojen materiaalit olisivat todennäköisesti laadukkaamman näköisiä 360-kuviin
verrattuna. Generoiduissa virtuaalisissa tiloissa pystyisi lisäksi liikkumaan. Myös sisustustuotteiden
tai arkkitehtuurin esittelyyn tuotetut virtuaalitodellisuustilat olisivat hyödyllisiä asukkaan
inspiroimiseen. Sen sijaan että ensimmäisissä tapaamisissa näytetään kuvia menneistä
projekteista, asukkaan annetaan vierailla niissä. Menneiden projektien aikana tuotetut virtuaaliset
tilat olisi hyvä asettaa saataville verkkosivulle edellisellä sivulla kuvailtuun tapaan.

Asukkaan osallistumiseen kuuluu myös niin kutsutut generoivat sessiot joissa asukas tuottaa jotain
itse. Tämä voi olla massakustomoinnin kaltaista asunnon muokkaamista tai vapaampaa
suunnittelua. Haastattelujen perusteella monet asukkaat haluavat mielu ummin muokata heille
ehdotettua vaihtoehtoa kuin suunnitella sitä alusta lähtien. Näin ollen suunnittelijan tehtävä on
ensinnäkin tuottaa asukkaalle virtuaalitodellisuuden kautta koettava ehdotus . Käytännössä tämä
tarkoittaa asunnon tai remontoitavan tilan mallintamista tavallisen suunnittelun lisäksi.
Mallintaminen ei ole uusi vaihe mutta malli pitäisi mieluiten käsitellä muotoo n jotta asukas voi
käyttää sitä helposti. On parasta, että mallissa on vain asukkaan asunto ja että se on asetettu
sopivaan kohtaan koordinaattijärjestelmässä. Asukkaan kannalta voi olla sekavaa, jos tiedosto
sisältää koko asuinkerrostalon.

Kuten haastattelujen tulokset osoittivat asukas saattaa haluta vierailla ja käsitellä virtuaalista
asuntoa kotonaan. Näin ollen osallistava suunnittelu virtuaalitodellisuuden kautta ei välttämättä
lisää suunnittelutapaamisten määrää. Pidettiin generoivat sessiot sitten toimipisteellä tai asukkaan
kotona ne voivat olla varsin suoraviivaisia kun on kyse massakustomoinnista. Asukas muokkaa
virtuaalista asuntoa valitsemalla materiaaleja ja sisustamalla sen.
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Vaihtoehtojen tuottamisen kautta asukkaan on helpompi ymmärtää, mitä hän haluaa ja
kommunikoida se suunnittelijalle. Muokattua virtuaalista asuntoa voidaan käsitellä kollaasina ,
josta asukas kertoo tarinan. Teoreettisella tasolla asukkaan hiljainen tieto muuttuu suunnittelijalle
jaettavaksi eksplisiittiseksi tiedoksi. Ryhmässä tuotetut sisustusvaihtoehdot voivat myös auttaa
perhettä tai muuta asukasryhmää ymmärtämään toisiaan pare mmin. Silloin asukkaat jakavat omaa
hiljaista tietoaan eksplisiittiseksi ja omaksuvat muiden jakamaa tietoa muodostaen uutta hiljaista
tietoa itselleen.

Ainutkertaisten kohteiden suunnittelun kannalta virtuaalitode llisuutta voidaan käyttää vastaavaan
tapaan. Kyse voi esimerkiksi olla ryhmärakennuttamiskohde tai omakotitalon laajennus. Silloin
suunnittelu alkaa tarveselvityksestä ja suunnittelutehtävän määrittelystä. Myös tässä tilanteessa
voidaan näyttää aikaisempia projekteja asukkaan inspiroimiseksi. Massakustomoinnista poiketen
asukkaan kanssa vietetään enemmän aikaa jolloin varhaisten tilaohjelmaan perustuvien
luonnosten demoaminen virtuaalitodellisuuden kautta voi olla paikallaan. Luonnosmaisen
geometrian näkeminen auttaa asukasta hahmottamaan tilojen laajuuksia ja ymmärtämään
vastaavatko ne hänen odotuksiaan.

Yhteenveto aineiston julkaisusta, esittelystä ja käyttämisestä suunnittelussa:


Toimipisteen henkilökunnan pitäisi osata käyttää virtuaalitodellisuuslaseja ja sovellusta.



Asukkaan virtuaalitodellisuuselämys pitäisi alkaa heti hänen puettua lasit päähän.



On hyvä mahdollistaa aineiston käyttö erilaisilla virtuaalitodellisuuslaitteilla, jotta asukkaat
voivat kokea sen omiltaan.
o

Yksi mahdollisuus tähän on tarjota virtuaalinen asunto erillään sen
katselusovelluksesta.



Virtuaalitodellisuusaineistoa voidaan julkaista suunnitteluprosessin eri vaiheissa.
o

Suunnittelun alkutaipaleella voidaan aktivoida asukkaan mielikuvitusta
virtuaalitodellisuudella.

o

Suunnittelun aikana asukkaalle voidaan tarjota mahdollisuus ehdotetun asunnon
kustomointiin ja siihen eläytymiseen. Pidemmässä suunnitteluprosessissa
kustomoitu asunto voi toimia uuden ehdotuksen insp iraationa.

o

Suunnittelun lopussa myymättömistä asunnoista voidaan tuottaa
virtuaalitodellisuuteen perustuvaa markkinointiaineistoa.
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7. Yhteenveto

Diplomityön jokaisen luvun lopussa on lista luvun johtopäätöksistä joissa vastataan tutkimuskysymyksiin.
Päätutkimuskysymyksen vastaus on yhdistelmä muiden tutkimuskysymysten vastauksista . Näin ollen seitsemäs luku on
lyhyt ja yhdistelee pääasiassa aikaisempien lukujen yhteenvetojen sisältöä vastaten samalla päätutkimuskysymykseen:

Diplomityö alkoi esittämällä miksi osallistavan suunnittelun ja virtuaalitodellisuuden yhdistäminen
asuntosuunnitteluun ylipäätänsä on tarpeellista. Tunnistettiin kaksi yleistä konseptia, jotka
todettiin vaikuttavan asiaan: elämystalous ja avoin innovaatio. Asukkaan osallistaminen on tapa
suunnittelupalvelun elämyksellisyyden kehittämiseen. Osallistamisen myötä on mahdollista nostaa
palvelun kilpailukykyä ja vaikeuttaa sen kopioimista. Samaan aikaan kuluttajat muuttuvat jatkuvasti
yhä tietoisemmiksi ja aktiivisemmiksi muuttaen heidän edellytyksiä ja odotuksia. Kuluttajat
odottavat tai toivovat pystyvänsä muokkaamaan ostamiaan asioita itselleen sopiv iksi. Näin ollen
arvonmuodostus on muuttumassa yrityksen ja asiakkaan yhteistyön tulokseksi. Kysynnän
muuttuessa tarjonnan on parasta seurata. Muutokseen on kuitenkin hyvä reagoida proaktiivisesti
ennakoiden.

Tutkimusta jatkettiin analysoimalla osallistavaa suunnittelua ja virtuaalitodellisuutta. Kaikessa
yksinkertaisuudessaan osallistava suunnittelu tarkoittaa käyttäjien osallistuvan suunnitteluun.
Asuntosuunnittelussa asukkaat ovat toisin sanoen mukana tuottamassa tietoa, ideoita ja
konsepteja arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Asukkaan voidaan antaa osallistua eri
tavoin mutta toisaalta asukkaiden motiivi osallistumiseen vaihtelee myös. Suunnitteluprosessi ei
siis voi olla jäykkä, vaan sen on joustettava tilanteeseen sopivaksi.

Virtuaalitodellisuuden todellisuudentuntu mahdollistaa mieleenpainuvan elämyksen liittämisen
suunnitteluun. Esitystekniikkana se antaa asukkaan vierailla asunn ossaan ennen sen rakentamista.
87

Toisaalta virtuaalitodellisuuden interaktiivisuus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Asukas voi
muokata virtuaalista asuntoa kokeillen eri vaihtoehtoja immersiivisesti. Näin ollen se auttaa
suunnittelijoita kommunikoimaan suunnitelmia asukkaille samalla auttaen asukkaita osallistumaan
suunnitteluun.

Asukas voi tutkia unelmiaan virtuaalitodellisuuden kautta. Aihepiiri on kuitenkin syvempi.
Asukkaan muokkaamat virtuaaliset asunnot ovat nimittäin myös kommunikointia suunnittelijan
suuntaan. Osallistavan suunnittelun menetelmät perustuvat pääosin vaikeasti jaettavan hiljaisen
tiedon muuttamiseen helposti jaettavaksi eksplisiittiseksi tiedoksi. Virtuaalitodellisuudella voidaan
tukea tiettyjä osallistavan suunnittelun menetelmiä. Sitä voidaan esimerkiksi käyttää eläytymisen
lavasteena tai tehokkaana alustana suunnitteluartefaktien tuottamiseen. Toisaalta
virtuaalitodellisuus voi olla eristävää osallistavan suunnittelun päämäärästä poiketen. On siis
tärkeää, että useat henkilöt voivat kokea saman virtuaalisen asunnon yhtäaikaisesti. Se voi
kuitenkin olla hankalaa nykyisillä virtuaalitodellisuuslaitteilla.

Lopuksi tutkimuksen tuloksia validoitiin haastattelujen kautta. Haastatteluissa käytiin läpi
asukkaiden odotuksia virtuaalitodellisuudesta ja sen kautta suunnitteluun osallistumisesta.
Haastattelujen tulokset vastasivat pääosin aikaisemmin esitettyjä ajatuksia mutta toisaalta niiden
kautta saatiin myös tarkentavaa tietoa. Visuaalisesti ja informatiivisesti virtuaalitodellisuuden
odotettiin parantavan asunnon kokonaisuuden hahmottamista. Virtuaalista asuntoa verrattiin
esimerkiksi olemassa olevan asunnon esittelyyn. Siinä haluttiin esimerkiksi liikkua mahdollisimman
vapaasti. Monet haastateltavat ilmaisivat myös halunsa käyttää virtuaalitodellisuutta perheensä
kanssa. Interaktiivisuuden kannalta toivottiin mahdollisuutta muokata ehdotettua asuntoa.
Haastateltavat halusivat osallistua sisustussuunnitteluun intensiivisemmin kun
arkkitehtisuunnitteluun. Toisaalta oli myös haastateltavia jotka eivät halunneet muokata asuntoa
itse, vaan halusivat lähinnä nähdä ja eläytyä suunnittelijan ehdotukseen virtuaalitodellisuuden
kautta. Monet haastateltavat toivoivat myös pystyvänsä osallistumaan suunnitteluun omien
virtuaalitodellisuuslaitteiden kautta omasta kodistaan.
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Diplomityön tavoite oli tuotta tietoa, jolla edistetään virtuaalitodellisuuden käyttöönottoa ja
hyödyntämistä asuntojen osallistavaan suunnitteluun. Samalla virtuaalitodellisuudesta ja
osallistavasta asuntosuunnittelusta ei ole tehty aikaisempaa synt eesiä. Näin ollen diplomityössä
keskittiin aihepiirin tutkimuksellisen perustuksen luomiseen. Jatkotutkimustarpeet liittyvät siksi
synteesin käytännölliseen soveltamiseen. Jatkotutkimus voisi ra jautua yhteen neljännessä luvussa
esiteltyyn teknologian käytännöllisestä soveltamisesta suunnitteluprosessiin. Kiinnostavimmat ja
tulevaisuuden kannalta lupaavimmat teknologiat ovat virtuaalitodellisuuslasit,
mobiilivirtuaaltodellisuuslasit ja hybriditodellisuuslasit. Toinen diplomityön aikana noussut
jatkotutkimustarve on syvempi perehtyminen virtuaalitodellisuuden ja osallistavan suunnittelun
soveltamiseen asuntojen massakustomointiin.
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Liite 1 – Aineiston vieminen eri laitteille ja katselu
Diplomityön aikana testattiin merkityksellisiksi tunnistettuja virtuaalitodellisuuslaitteita. Samalla testattiin tapoja
viedä aineistoa virtuaaltodellisuuslaitteiden kautta koettavaksi. Menetelmien testaamisen päättely on ollut
induktiivista ja etsivää. Päämääränä oli hankkia enemmän omakohtaista tietoa konsepteista ja todentaa diplomityön
lähteiden väitteitä eläytymällä. Kaikki käytetyt sovellukset ovat käytössä opiskelijoille veloituksetta. Vain tärkeimmät
vaiheet on kuvailtu tarkasti koska tarkoituksena on kuvailla prosesseja kokonaisuuksina.

Määränpää: Stereoskooppisten 360 renderöintien tuottaminen ja vieminen katseltavaksi GearVR
mobiilivirtuaalitodellisuuslaseille.

Oletus: Mobiilivirtuaalitodellisuuslasien kautta katseltavat renderöinnit antavat vastaavan
elämyksen kuin tietokoneeseen kiinnitettävien virtuaalitodellisuuslasien reaaliaikainen
renderöinti.

Käytetyt sovellukset ja laitteet: GearVR mobiilivirtuaalitodellisuuslasit, Samsung S6 puhelin,
tiedonsiirtokaapeli, tietokone, Sketchup Pro, Unity 5, 360 VR Camera Capture Rig skripti, 360
photos

Kuvaus työvaiheista: Testaaminen aloitettiin tuottamalla renderöitävä virtuaalinen asunto Sketchup
Pro -sovelluksella. Asunto suunniteltiin, sisustettiin ja teksturoitiin. Lisäksi mallin pintojen
normaalien suunta tarkistettiin ja väärään suuntaan osoittavat pinnat korjattiin. Lopuksi malli
eksportoitiin .fbx-formaattiin ja vietiin renderöintisovellukseen. Renderöinti-sovelluksessa malliin
lisättiin valo-objekteja ja kamera. Lisäksi mallin materiaaleja parannettiin lisäämällä
tekstuuritasoja ja muuttamalla pintaominaisuuksia.

Virtuaalinen asunto renderöitiin ensin Blender-sovelluksen Cycles Render moottorilla.
Heikkolaatuisen kuvan tuottaminen kesti reilun vuorokauden. Kuvan stereoskooppinen syvyys ei
kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla ja aiheutti pahoinvointia. Tämän jälkeen asunto renderöitiin

Unity 5 -pelimoottorilla käyttäen 360 VR Camera Capture Rig skriptiä . Kuva renderöityi minuuteissa
uudella menetelmällä samaa tietokonetta käyttäen. Stereoskooppisessa kuvassa käytettiin
tasavälistä lieriöprojektiota top-bottom periaatteella. Tasavälisen lieriöprojektion
englanninkielinen termi on ’equirectangular projection’. Asunnosta renderöitiin kolme kuvaa ja ne
tallennettiin .png –kuvaformaattiin.

Viereinen kuva on piennennös yhdestä unityllä
tuotetusta 360 renderöinnistä. Renderöinnissä on niin
ikään kaksi kuvaa yhdessä kuvassa. Top-bottom
periaatteen mukaan toinen esitetään oikealle silmälle ja
toinen vasemmalle. Tasavälinen lieriöprojektio
puolestaan viittaa kahteen asiaan. Kuva venyisi
tasaisesti pallon pinnalle ja sen pysty- ja vaakaviivat ovat
tasavälisiä. Näin ollen oikea ja vasen reuna ovat
yhdistettäviä siinä missä jokainen piste kuvan ylä- ja
Unityllä renderöity kuva. GearVR laseille

alareunasta on suoraan katsojan ylä- tai alapuolella.

hyväksi resoluutioksi todettiin 8192x8192

Sivuvaikutuksena kuvan stereoskooppisuus vääristyy

pikseliä. Ylempi kuva olisi näin ollen

asukkaan kallistaessa päätä. Vastaavaa

itsekseen 8192 pikseliä leveä ja 4096
pikseliä korkea.

omnidirektionaalista stereoskooppista 360 kuvaa ei
voida tuottaa valokuvaamalla.

Kuvat siirrettiin Samsung S6 älypuhelimelle, joka on yhteensopiva GearVR mobiilivirtuaalitodellisuuslasien kanssa. Puhelimelle asennettiin ensin Oculus-sovellus kiinnittämällä se GearVR
laseihin. Seuraavaksi puhelin kiinnitettiin datansiirtopiuhalla tietokoneeseen ja kuvat kopioitiin
kansioon:
Galaxy S6\Phone\Oculus\360Photos
Kuville olisi myös voitu luoda oma kansio edellä mainitun kansion sisään. Kuvat esiteltiin
haastatteluissa käyttäen 360 photos –nimistä sovellusta. Sovellus asentuu Oculus-sovelluksen
mukana ja se avataan GearVR-lasien virtuaalitodellsiuusvalikon kautta.

Tulos: Stereoskooppiset 360 renderöinnit näkyvät tarkkoina GearVR-laseilla katsottuna. Elämys jää
kuitenkin vähäpätöiseksi verrattuna tietokoneeseen kiinnitettäviin virtuaalitodellisuuslaseihin,
koska asukas ei voi kävellä virtuaalisessa asunnossa. Elämys ei myöskään sisällä interaktiota pään
kääntelyn ja katselupisteiden selaamisen lisäksi.

Koska asunto on tallennettu kuvana laitteen suorituskyvyllä on pieni merkitys. Näin ollen
menetelmällä voidaan esittää erittäin tarkkoja ympäristöjä tai graafisesti vaativia materiaaleja
mobiilivirtuaalitodellisuuslaseilla. Kuvat ovat lisäksi helposti jaettavissa verkossa ja avattavissa eri
virtuaalitodellisuuskuvankatseluohjelmilla.

Määränpää: Asunnon 3D-mallin vieminen katseltavaksi HTC Vive virtuaalitodellisuuslaseille.

Oletus: 3D-aineiston vieminen laseille katseltavaksi on sujuvaa ja vaivatonta.

Käytetyt sovellukset ja laitteet: Vive-virtuaalitodellisuuslasisetti, suorituskyvyltään tehokas
pöytätietokone, Sketchup Pro, Steam, Unity 5, Steam VR liitännäinen sekä Steam että Unity 5 –
sovelluksille.

Kuvaus työvaiheista: Testaaminen aloitettiin tuottamalla edellistä testausta kevyempi 3D -malli
asunnosta Sketchup Pro –sovelluksella. Mallintamisen työvaiheet olivat samat kuin edellisessä
vaiheessa mutta virtuaalisen asunnon kolmiomäärään kiinnitettiin enemmän huomiota jotta se
pysyisi matalana. Asunto eksportoitiin .fbx-formaattiin.

Seuraavaksi Vive-järjestelmä koottiin. Mittausmajakat pystytettiin ja kiinnitettiin tietokoneeseen
kuten myös virtuaalitodellisuuslasit. Majakat käynnistettiin ja synkronoitiin Vive-laseihin sekä
liikeohjaimiin. Steam VR -liitännäinen käynnistettiin Steam sovelluksessa ja seurattiin ohjeita
järjestelmän käyttöalueen määrittelyyn.

Testaamista jatkettiin Unity 5 -sovelluksessa. Ensin asunnon .fbx-tiedosto tuotiin sovellukseen ja
siihen lisättiin valo-objekteja sekä korjattiin materiaaleja. Steam VR –liitännäinen ladattiin myös
Unity projektiin Asset Store toiminnon avulla. Liitännäisen mukana tu li [CameraRig]-valmisobjekti
joka lisättiin projektiympäristöön. Steam VR pidettiin edelleen käynnissä Steam-sovelluksessa.

Unity projekti käynnistettiin, jolloin Vive-lasit rupesivat näyttämään kuvaa virtuaalisesta
asunnosta. Viven liikeohjaimet näkyivät myös ympäristössä. Projektista olisi voitu rakentaa
itsenäinen sovellus Unityn kautta.

Tulos: Oletus piti paikkansa. Aineiston vieminen laseille katsottavaksi oli helppoa Unity –
sovelluksella. Valtaosa ajasta kului asunnon mallintamiseen. Vive-kokonaisuuden kokoamiseen
kului alle tunti. Valmiin aineiston vieminen katseltavaksi kesti minuutteja. Virtuaalisessa asunnossa
saattoi liikkua mutta vain yhdessä huoneessa. Olisi kuitenki n helppoa lisätä toiminto
liikkumisalueen siirtämiseksi jolla käyttäjä voisi tutkia koko asuntoa.

Määränpää: Asunnon 3D-mallin vieminen katseltavaksi Hololens-hybriditodellisuuslaseille.

Oletus: 3D-aineiston vieminen laseille katseltavaksi on sujuvaa ja vaivatonta.

Käytetyt sovellukset ja laitteet: Hololens-hybriditodellisuuslasit, tietokone, Sketchup Pro, Unity
5.4.0f3-HTP, päivitetty Visual Studio 2015 Community edition.

Kuvaus työvaiheista: Käytetty asunnon 3D-malli oli sama, joka vietiin katseltavaksi Vivevirtuaalitodellisuuslaseille. Unityssä edellisessä testauksessa lisätyt valo-objektit poistettiin ja 3Dmalli valaistiin yleisvalolla. Kamera –objektin tausta muutettiin tasaiseksi mustaksi väriksi, jotta se
olisi läpinäkyvä Hololens-laseilla. Lisäksi tiettyjä projektiasetuksia muutettiin:


PlayerSettings/Other Settings/Virtual Reality Supported -kohtaan valittiin ‘Windows
Holographic’



PlayerSettings/Publishing Settings –valikosta valittiin ‘Spatial Perception’



QualitySettings –kohtaan valittiin ’Fastest’



Build Settings –valikosta valittiin ‘Windows Store’
o

/SDK –kohtaan valittiin ’Universal 10’

o

valittiin /Unity C# Projects vaihtoehto

Sovellus rakennettiin Unityllä ja testaamista jatkettiin Visual Studiossa avaamalla rakennetun
sovelluskansion .sln-tiedosto. Hololens-lasit käynnistettiin ja yhdistettiin verkkoon. Lasit siirrettiin
myös kehittäjämoodiin. Visual Studiossa rakentamisasetuksissa valittiin ’x86’ ja ’Remote Machine’.
Sovellus rakennettiin Hololens-laseille langattoman verkkoyhteyden kautta ja käynnistettiin.

Virtuaalinen asunto ilmestyi Hologrammina hybriditodellisuuslasien kautta. Asunto näkyi
mittakaavaan 1:1. Tehtiin myös toinen kokeilu jossa asunto pienennettiin mittakaavaan 1:10
Unityssä.

Tulos: Hololens toimi hyvänä alustana virtuaaliseen asuntoon eläytymiseen. Lasit mahdollistivat
vapaan liikkumisen virtuaalisessa asunnossa ilman lisätoimintoja ja hologramminomainen
pienoismalli pysyi paikoillaan todellisessa tilassa käyttäjän liikkuessa. Kummatkin asunnot antoivat
hyvän elämyksen suunnitelmaan tutustumisesta. Pienoismallin automaattinen asemointi olisi
mahdollistanut usean Hololens-käyttäjän näkevän sen samassa paikassa. Näin ollen 3D-mallin
automaattinen asemointi olisi mahdollistanut virtuaalisen asunnon kokemisen ryhmässä.

Liite 2: Haastattelurunko

HAASTATTELUN ALOITTAMINEN


Kuvaus haastattelun päämäärästä.



Haastattelun mahdollinen luottamuksellisuus ja lupa nauhoittaa haastattelu.



Haastattelun formaatti ja pituus.
o

Epästrukturoitu haastattelu – keskustelun tapainen.


Haastatteluun on valmisteltu kysymyksiä ja keskusteluaiheita joista voimme puhua
mutta keskustelu saa edetä omaan suuntaansa.



Haastateltava saa myös kysyä kysymyksiä vapaasti

KOKEMUKSELLISUUS


Onko virtuaalitodellisuus ennestään tuttu aihe sinulle?
o

Kuvaus virtuaalitodellisuuslaseista

o

Oletko käyttänyt virtuuaalitodellisuuslaseja kuten oculus rift, gearVR tai HTC vive
aikaisemmin?




Kuvailisitko kokemustasi?

Kuvaile odotuksiasi virtuaalitodellisuudesta
o

Mitä odotuksia sinulla on visuaalisuudesta


o

Muut aistit? Äänet, kosketusaisti?

Onko sinulla odotuksia virtuaalitodellisuuden sisältämän informaation suhteen? Minkälaista
tietoa haluaisit saada virtuaalisen asunnon kautta?


o

Miten ratkaisisit markkinointiaineiston tarkkuusongelman?

Minkälaista interaktiivisuutta odotat virtuaaliselta kokemukselta?


Minkälainen interaktiivisuus on mielestäsi tärkeää?

DEMO


Tarkista haastateltavan terveydentila.



GearVR laitteen lyhyt esittely ja pukeminen haastatellun päälle.



Tehtävä: Tarkastele virtuaalista tilaa. Mitä voit kertoa tilasta?
o



Voit lopettaa tehtävän kun haluat.

Vastasiko virtuaalitodellisuusdemo odotuksiasi?





Jäitkö kaipaamaan jotain?



Mikä voisi parantaa kokemusta mielestäsi?

Miten suhtaudut siihen ettet voi nähdä itseäsi virtuaalitodellisuudessa?

PALVELU


Kuvitellaan tämän olevan asiakaspalvelutilanne. Esimerkiksi: Sinulle esitellään uutta asuntoa tai
muutosta nykyiseen asuntoosi... Kuvailisitko miten odotat tilanteen etenevän?
o

Voisiko virtuaalitodellisuuteen liittyvää palvelua parantaa jotenkin?

o

Miten mielestäsi kannattaisi toimia jos olisit tapaamisessa perheenjäsenten kanssa? (Tai
muu ryhmätilanne.)



Miten suhtautuisit mahdollisuuteen nähdä virtuaalinen asunto tapaamisien ulkopuolella?


Esimerkiksi verkkosivulta, puhelimesi, omien tai lainattujen virtuaalitodellisuuslasien
kautta?

o

Miten tämä vaikuttaisi odotuksiisi liittyen esimerkiksi laatuun?

o

Mitä mieltä olisit mahdollisuudesta jakaa aineistoa kavereille somen kautta? Tai nähdä
muiden suuniteltuja asuntoja somen kautta?



Oletetaan että voit tehdä muutoksia virtuaaliseen tilaan suunnittelutapaamisen aikana. Muutokset
näkyvät välittömästi.
o

Minkälaisia muutoksia odottaisit pystyväsi tekemään virtuaalisessa asunnossa?

o

Miten haluaisit tehdä muutoksia? Esimerkiksi asiantuntijan kautta? Itse? Elekomennoilla,
äänikomennoilla, peliohjaimella, liikeohjaimella, näppäimistöllä, piirtämällä, jne.?


o



Odottaisitko pystyväsi tekemään muutoksia kotoa?

Miten tämä muuttaisi suunnittelutapaamista?


Mikä suunnittelijan / asiantuntijan rooli olisi?



Missä järjestyksessä asiat tapahtuisivat?

Mitä päämääriä asettaisi asuntojen osallistavaan suunnitteluun suuntaavalla VR järjestelmälle?
o

Mihin kannattaisi kiinnittää huomiota?

o

Mikä on vähemmän oleellista?

HAASTATTELUN LOPETTAMINEN


Allekirjoitus luvasta saada viitata haastatteluun diplomityössä.



Viitetiedot
o

Haastatellun nimi

o

Haastatellun henkilön arvo tai asema

o

Haastatellun henkilön edustama organisaatio

