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1 JOHDANTO

3D Talo Finland Oy on Kuopiolainen vuonna 2016 perust-
ettu ohjelmistoalan yritys. 3D Talo visualisoi monipuoli-
sia hankkeita virtuaalitodellisuuden (keinotodellisuus, ti-
etokoneella simuloitu kolmiulotteinen ympäristö. 3dtalo.
fi) ja lisätyn todellisuuden (augmented reality, näyttölait-
teiden välityksellä oikean maailman ympäristöihin lisättävä 
3D mallien ja grafiikan kaltainen sisältö, 3dtalo.fi) keinoin 
asiakas yrityksien toiminnan tueksi. Olemassa olevat ja 
kuvitteelliset ympäristöt, suunnittelumallit, sekä teolli-
suuden kohteet kääntyvät pääosin virtuaalitodellisuuden 
ympäristöiksi. Yritys aloitti toimintansa Kuopiolaisen mu-
otoilutoimiston Rissanen & Pekkanen, ohjelmistoalan yri-
tyksen Caffeine Overdose Oy, pelinkehittäjän Refine Real-
ity ja insinööritoimiston Solidcomp yhdistäessä voimansa 
yhteisen tavoitteen ympärille. (Iiro Naamanka, 3D Talo Fin-
land Oy ja JP Hakoluoto, 3D Talo Finland Oy)

Yritystoiminta sai alkunsa arkitehtaalisien kohteiden 
mallintamisella virtuaalitodellisuudessa tarkasteltaviksi 
kokonaisuuksiksi. Tätä prosessia automatisoitiin alkuvuo-
den 2017 mittaan Design Space nimisen ohjelmiston ke-
hityksen myötä, talon sisäisen algoritmin kääntäessä su-
unnittelijoiden käyttämät CAD (Computer aided design) 
mallit virtuaalitodellisuuden vaatimaan, reaaliajassa ren-
deroituvaan, muotoon. 

 

Aloitin itse työskentelemisen 3D Talolla pian yrityksen 
aloitettua toimintansa. Hain syksyllä 2016 harjoitteluun 
muotoilutoimisto Rissanen & Pekkaseen ja pääsin tätä 
kautta toteuttamaan teollisen muotoilun suunnittelutyötä 
3D Talolle. Harjoittelun päätyttyä vuosien 2016/2017 vai-
hteessa, jatkoin yrityksessä täysipäiväisenä työntekijänä. 
Osallistuin alkuvuoden 2017 mittaan niin virtuaalitodelli-
suuteen käännettävien suunnitteluhankkeiden mallinta-
miseen, graafiseen työskentelyyn, kuin omien hank-
keidemme konseptointiinkin. Kesällä 2017 työni muuntui 
talon sisäisen toiminnan markkinointiin AD-nimikkeen alla. 
Päivittäinen työni siirtyi mallinnuksen puolelta esitteiden 
taittoon ja videotuotantoon. Yksi aikaisemmista työnku-
vistani pysyi kuitenkin vastuullani: 3D Talo 360 Viewerin 
keitys ja toteutus.  

Virtuaalitodellisuudessa visualisoitujen ympäristöen tuek-
si kaivattiin kevyempää ja helpommin jaettavaa tapaa es-
itellä taltioitua työtämme. Insinööritalo Solidcompin niin 
kutsuttuun todellisuuskaappaukseen, ympäristöjen ja ti-
lojen digitalisointiin, erikoistumisen johdosta päädyimme 
kehittämään Googlen Street View palvelun kaltaista rat-
kaisua osaksi omaa tarjontaamme. Tämän kehitystyön 
vastuu päätyi minun käsiini. Apunani Caffeine Overdose 
Oy:ssä työskentelevät ohjelmoija Joona “Vovi” Hämäläin-
en ja tekninen taiteilija Heikki Parviainen, aloin tutustua 
tämän virtual 360 tour nimisen palvelun toiminnallisuu-
teen ja toteutukseen.
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2 3D TALO 360 VIEWER

3D Talo 360 viewer on 360 asteen valoku-
viin perustuva tilojen visualisointipalvelu. 
360 asteisten valokuvien välillä liikkumises-
ta puhuttaessa käytetään useimmiten nim-
itystä virtual 360 tour, eli virtuaalinen 360 
asteinen kiertokäynti. Toiminnallisuudelta-
an tämä eroaa perinteisestä valokuvien dig-
itaalisella näyttöpäätteellä katsomisesta. 
Kiertokäynnissä ei nimittäin katselmoida 
kuvia yksittäin. Normaalin digitaalisen, tai 
digitalisoidun valokuvan katsoakseen, avaa 
käyttäjä kyseisen valokuvan näyttöpäät-
teellään niin sanottuun lightboxiin, eli ku-
van tai videon katselmointiin tarkoitettuun 
ikkunaan. (graphicdesign.spokanefalls.edu 
2017)

Kokemukseni mukaan, vastaavaa ratkaisua 
hyödynnetään useimmissa virtuaalisissa 
käyttöympäristöissä. Internetsivut sallivat 
usein halutun kuvan avaamisen tälle tar-
koitettussa virtuaalisessa ikkunassa ja ti-
etokoneilla kyseiseen tarkoitukseen raken-
nettussa ohjelmistossa. Toiminto voidaan 
suorittaa laitteen käyttöjärjestelmän mu-
kana tulleella, tai kolmannen osapuolen 
kehittämällä ohjelmistolla. 

Nämä ohjelmistot lukevat pakattua infor-
maatiota tukemistaan tiedostomuodo-
ista ja esittävät käyttäjälle tulkitsemansa 
informaation yksittäisen kuvan muodos-
sa. Tietokoneet muodostavat kuvansa 
niin kutsuttuna RGB karttana. Näyttölait-
teelle piirrettävän kuvan sisältämän pik-
seliverkon yksittäiset pisteet, värittyvät 
luettavalta tiedostolta saadun tiedon mu-
kaisesti punaisen (red), vihreän (green) ja 
sinisen (blue) arvoihin. 

Yleisesti tietokoneet käsittelevät kuvaa 8 
bittisenä. Tämä tarkoittaa jokaisen piir-
rettävän pikselin kykenevän esittämään 
kaikilla RGB:n arvoilla 256 eri saturaatioast-
een  tuottamaa väriä. 8 bittinen (bitti, eli bi-
naarinen arvo, on tietokoneen tallentaman 
ja tulkitseman informaation määrän mitta) 
tietokone kykenee näin esittämään väri-in-
formaatiota 256^3:ssa, eli noin 16 miljoon-
assa eri sävyssä.
(techopedia.com 2017)

Kuvatiedostoissa tämä pikseleiden väri-
tystä ohjaava informaatio tallentuu käyte-
tyn tiedostomuodon pakkaamana kartaksi. 
Tiedostoa luettaessa, 

tulkitsee käytetty ohjelmisto tallennettua 
verkkoa ja värittää näytön pikselit lukeman-
sa mukaiseen järjestykseen, synnyttäen 
näyttölaitteelle katsottavaksi digitaalisen 
kuvan. (quora.com 2017)

Virtuaalisen kiertokäynnin periaate on 
pohjimmiltaan sama kuin perinteisiä ku-
viakin virtuaalisesti katsottaessa: käyttä-
jälle esitetään 360 asteen valokuvia vir-
tuaalisessa käyttöympäristössä. Pelkkien 
yksittäisien valokuvien tarkastelusta tämä 
kiertokäynti eroaa kuvien yhdistämisen 
seurauksena. 

360 asteen valokuvat liitetään kiertokäyn-
nissä yhtenäiseksi sarjaksi, jossa kuvasta 
toiseen siirrytään kulloinkin tarkasteltavaan 
kuvaan sijoitetun linkin aktivoimalla. Näin 
käyttäjälle rakennetaan selkeästi etenevä 
kuvakokonaisuus, jossa luotua yhtenäistä 
ympäristöä voidaan tarkastella saumatto-
masti kuvien välillä liikkuen. 
(invisionstudio.com 2017)
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3 360 ASTEINEN KUVA JA HISTORIA

360 asteinen valokuva kattaa nimensä mukaisesti 360 
asteen ympäristön. Tekniikaltaan tämä kuvaamisen laji 
pohjaa laajakuvaan, eli horisontaalisesti täyden 360 asteen 
kehän kattavaan panoraamakuvaan. 1800-luvun puolessa 
välissä yleistyivät maalaukset, joissa kiinteästä pisteestä 
käsin taltioitiin ympäröivä maisema kokonaisuudessaan. 
Maalaus voitiin kiinnittää  reunoistaan yhteen, muodo-
staen 360 asteen kehän. Katsojalle luodaan sisältäpäin 
käsin tätä kehää katsottaessa ympäröivän tilan illuusio. 

Valokuvauksen keksimisen myötä sama kyettiin toteut-
tamaan yksittäisiä valokuvia kokonaisuudeksi yhdistäen. 
Kiinteästä pisteestä käsin kuvattu maisema saadaan 
näin kattamaan ympäröivä näkymä kokonaisuudessaan, 
kameraa kuvien välillä horisontaalisesti kääntäen. Kuvat 
liitetään sivuilta toisiinsa lopulta aina 360 asteeseen asti 
ylettyvän kehän muodostaen.
(publicdomainreview.org 2017, graphics.com 2017)

Kuva 1 - Panoraamaaminen maalaus (leikattu)
Panorama of Edinburgh from the deck of St. Giles on the Royal 
Mile, Robert Barker n.1790

1. Robert Barker n.1790
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Kuluttajamarkkinoilla yleistyneiden digitaalisien kameroiden myötä myös näiden panoraamaksi kutsuttujen kuvien ottaminen 
yksinkertaistui. Useimpien digikameroiden sisäinen ohjelmisto kykenee visuaalisesti ohjaamaan käyttäjäänsä panoraamaku-
van vaatiman kuvasarjan ottamisessa ja käsittelemään kuvatun materiaalin yhtenäiseksi kehäksi. 
(nikonusa.com 2017)

Tämän kuvien yhteen parsimisen avulla saadaan kuvattu alue kattamaan huomattavasti perinteisen linssin saavuttamaa ku-
vausektoria laajempaa kokonaisuutta. Suurimmillaan digitaalinen panoraama taltioi koko kuvauspistettä ympäröineen 360 
asteen kehän. Tämä ei kuitenkaan tarkoita täydellistä 360 asteen valokuvaa, kuvan jättäessä kattamatta koko ympäröivä näky-
mänsä  horisontaalisesti. 
(medium.com 2017)

Kuva 2 - Toisiinsa liitetyistä valokuvista koostuva panoraama (leikattu)  
View from the top of Lookout Mountain, George N. Barnard 1864

2. George N. Barnard 1864
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3.1 360 KUVAN TEKNIIKKA, PANORAMA VAI 360 ASTEINEN KUPLA 

Vaikka panoraamalla voidaankin kattaa koko 360 asteen kehä, talti-
oidaan sillä kokemukseni mukaan yleisimmin vain 180-, tai 270 asteen 
kaari. Näin kaksiulotteiseen valokuvaan saadaan yksittäisiä valokuvia 
yhteen liittämällä taltioitua normaalia laajempi alue ja ympäröivä tila 
näennäisesti taltioitua. 

Samaa kuvaamisen periaatetta voidaan laajentaa aina 360 asteen 
kuplaan asti 360 asteiseksi valokuvaksi. Koko ympäröivä näkymä talti-
oidaan kiinteästä pisteestä valokuviin, jotka jälkikäsitellään yhtenäiseksi 
kuplaksi. 

Tämänkaltaista 360 asteen valokuvaa ei voida kuitenkaan panoraa-
makuvan tavoin esittää kaksiulotteisella pinnalla. Ongelma on sama 
kuin karttapallon levittämisessä paperille. Kuinka esität kolmiulotteisen 
muodon kaksiulotteisella pinnalla? 

Korkeussuunnan lisääminen synyttää panoraamasta kolmiulotteisen 
muodon. Näitä niin kutsuttuja virtuaalitodellisuuden kuvia  ei näin tullen 
voida esimerkiksi tulostaa sellaisenaan. 360 asteen kuvaa katsottaessa, 
tulee se viedä tätä muotoa ymmärtävään virtuaalisen ympäristöön.
(Katso kuva 5, sivu 11)

3. Karan Khan 2013

Kuva 3 - Esimerkki panoraamavalokuvasta (leikattu)
Green lake surrounded by mountain, Karan Khan 2013



ERNESTI NIEMI, TEOLLINEN MUOTOILU 201710

3.2 360 KUVAN KATSELMOINTI

Samoin kuin digitaalista kuvaa virtuaalisesti katsottaessa, 
tulee 360 asteinen kuva syöttää tätä ymmärtävään ohjel-
maan. Muista digitaalisista valokuvista poikkeamatta, tal-
lentuvat myös 360 asteiset valokuvat kuvauksessa käytet-
tyyn tiedostomuotoon. Pelkkä tämän tiedoston lukeminen 
ei kuitenkaan käytetylle ohjelmistolle kerro 360 asteisen 
kuvan muotoa. Käytetyn tiedostomuodon hyödyt ja hai-
tat pätevät näihin kuviin normaalisti. 360 asteista kuvaa 
sellaisena avattaessa esitetään se kaksiulotteisen kuvan 
tavoin. Tämä aiheuttaa kuvassa huomattavaa vääristy-
mistä, ohjelmiston litistäessä kolmiulotteisen muodon ym-
märtämälleen kaksiulotteiselle pinnalle.

Kuvan kolmiulotteisuuden säilyttääkseen, tulee käytetylle 
ohjelmalle kertoa kuinka kuvan esittää. Tiedoston tulee 
kertoa katselussa käytetylle sovellukselle olevansa 360 
asteinen kupla. Kuvainformaatio levittyy formaatin mu-
kaisesti kattamaan 360 asteisen kuplan sisäpintaa ja tar-
kastelupiste asettuu kuvaustilanteen mukaisesti kyseisen 
kuplan keskiöön. Tämänkaltaista kuvaa tukeva ohjelmisto 
antaa tämän jälkeen käyttäjälleen vapauden käännellä ku-
vaa haluamaansa asentoon leveys ja korkeus akseleiden 
suuntaisesti. Kuva piirtyy sellaisenaan katselupisteen 
ympärille, kuitenkin vain tarkastellun suunnan kerrallaan 
esittäen.

Se kuinka suurta osaa kuvasta kulloisellakin hetkellä kat-
selukulmaa kääntämättä käyttäjälle esitetään, ilmaistaan 
ennalta määrättynä projektion kulmana. Tämä FOV, eli 
field of view, määrittää katseluohjelmalle minkä asteisen 
kulman käyttäjä kulloisenakin hetkenää tulee näkemään. 
Ihmissilmä hahmottaa näkemänsä noin 160-180 asteen 
projektiona ja näin ollen tätä voidaankin käyttää yleisenä 
ohjenuorana realistista näkökenttää tavoitellessa. Sillä 
samoin kuin kaksiulotteista kuvaa katseluohjelmalla tar-
kastellessa voidaan tätä tarkentaa ja loitontaa, voidaan 
360 asteisen kuvan katselukulmaakin muuntaa. 
(spie.org 2017, cs.hmc.edu 2017)
 

Kuva 4 - Field of View:
· Katselupiste · Ympäröivä ala · Katselukulma
· Näkyvä ala kaksi ja kolmiulotteisena
  Ernesti Niemi 2017
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3.3 360 360 ASTEISEN KUVAN KÄYTTÖ

Facebookin kaltaiset palveluntarjoajat mahdollistavat nyky-
isin 360 asteisen kuvan lisäämisen ja tarkastelun ja näin ollen 
ovat myös mahdollistaneet tämän kaltaisen sisällön mutkat-
toman jakamisen. Yksittäisen kuvan tarkastelu vaatii vain 360 
asteen kuvaa ymmärtävän katseluohjelmiston. Tämän kaltais-
ta sisältöä tuotettaessa ovat mahdollisuudet siis pitkälti samat 
kuin perinteiselläkin kuvamateriaalilla. Ainoana rajoitteena 360 
asteisen sisällön käytettävyydelle, tulee esittelyn väistämättä 
tapahtua virtuaalisesti. 360 asteisen kuvan esittäminen analogi-
sin menetelmin vaatisi kuplaa, jonka sisäpintaan kuva liitetään, 
tai heijastetaan, kokonaisuudessaan. 

Tämän kaltaisen kuplan tulee mahdollistaa tarkastelu sisältään 
käsin, tai vaihtoehtoisesti kyetä esittämään sisältönsä lävit-
seen. Kuplan kuvaa ulkopuolelta käsin tarkasteltaessa vääristyy 
materiaali kuitenkin jälleen luonnottomaksi, kuvatun pisteen 
ympäristöä ulkoapäin tarkastellessa.
(facebook360.fb.com 2017)

5. Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy

Kuva 5 - 360 asteisessa kuplassa ilmenee selkeää 
vääristymää kaksiulotteiselle pinnalle levitettäessä
(leikattu)
Ernesti Niemi, 3D Talo Finald Oy 2017
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3.4 360 ASTEISEN KUVAN HYÖDYT JA HAITAT

360 asteinen kuva taltioi koko kuvauspistettään 
ympäröineen tilan sellaisenaan kuin se kuvaushetkellä 
on. Tila ja hetki tallentuvat virtuaalisesti siirrettävään ja 
jaettavaan muotoon. Perinteisen valokuvauksen keinoin 
saadaan samainen tila tallennettua vain osittaisena. Kuvil-
la esitetään pelkkiä kokonaisuudestaan irrotettuja pisteitä, 
eikä käyttäjälle taltioida kuvattavaa ympäristöä kokonai-
suudessaan. 
(invisionstudio.com 2017) 

360 asteisen kuva koostuu, aikaisemmin selitetysti, lukui-
sista yhdistetyistä valokuvista. Tämän seurauksena myös 
yksittäiseen kuvakokonaisuuten tallentuva datan määrä 

kasvaa. Suuremman informaatiomäärän mukana syntyy 
aivan uudenlaisia ongelmia. Perinteisesti valokuvaaja ei 
itse halutessaan esiinny omassa kuvassaan. Kuvaajan on 
helppo piiloutua kameransa taakse, eikä kuvaan taltioida 
mitään mitä sitä kuvattaessa ei haluta näyttää. 360 asteista 
valokuvaa kuvattaessa ei tämä ole kuitenkaan mahdollista. 
Kuva kattaa koko ympärillään näkyvän alueen, eikä tilasta 
poistumatta voida kuvasta piiloutua. Kuva voidaan kuiten-
kin laukaista ajastetusti tai etäältä käsin. Tällöin mah-
dollisesti kuvaajan virkaa korvaava kameranjalka tallentuu 
puolestaan väistämättä kuvalle. Tämänkaltaiset kuvaan 
haluamatta tallentuneet esineet ja hahmot voidaan kuvis-
ta aina poistaa jälkikäsittelyn yhteydessä kuvanmuokkauk-
sella.
(panoramic-photo-guide.com 2017)

Kuva 6 - Sivu 13, Quadrokopterin avulla kuvattu 360 
asteinen maisema josta kopteri on kuvamanipulaatiolla 
poistettu. Kuvan koko: 16384x5497 pikseliä, siinä missä 
standardi FullHD-kuva: 1920x1080
3D Talo Finald Oy 2016
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6. 3D Talo Finland Oy
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360 asteista kuvaa katsottaessa kattaa normaalisti ku-
van terävänä pitävä pikseliverkko huomattavasti per-
inteistä valokuvaa suuremman alueen. Tämä ilmenee  
sumuisena ja epätarkkana kuvana. Tavoittaakseen per-
inteisen teräväpiirtokuvan laadun, tulee 360 asteisen 
valokuvan myös syntyä vastaavasti suuremmasta infor-
maatiomäärästä. Pikselimäärän, eli resoluution, kasvun 
seurauksena myös tallennetun kuvan digitaalinen koko 
kasvaa. Tallennetun informaation määrä on suurempi ja 
tätä myöten myös kuvatiedostot vievät enemmän tilaa, 
mikä puolestaan internetin välityksellä kuvia siirettäessä ja 
tarkastellessa ilmenee pidentyvinä latausaikoina.
(cnet.com 2017, medium.com 2017)

360 asteiseen kuva kattaa huomattavasti perinteistä ku-
vausta suuremman pinta-alan. Näin tallentuvan infor-
maation määrä kasvaa kuvamateriaalin ohessa myös 
käytettynä tilana. Yleisesti digitaalisen kameran tallenta-
ma informaatiomäärä mitataan megapikseleissä, eli ku-
van sisältämien pikseleiden määrässä. Periaate on sama 
kuin tietokoneiden ja televisioiden näyttölaitteissa. Kuvan 
sisältämien pikseleiden määrä määrittää kyseisen kuvan 
terävyyden ja näin ollen laadun. 
(digicamhelp.com 2017)

Digitaalisen näyttölaitteen standardi teräväpiirto, eli 
fullHD, syntyy 1920 pikselin ja 1080 pikselin suhteesta. 
Tämä informaatiomäärä esitetään kulloisenakin hetkenä 
näyttölaitteella. Nimestään huolimatta, teräväpiirtoinen 
resoluutio ei kuitenkaan tapauksesta riippumatta kes-
tä terävänä. Näyttölaitteen pinta-alan kasvaessa, pysyy 
tämän sisältämä kuvainformaatiota tuottavien pikseleiden 
määrä samana. Tämän seurauksena kahden pikselin välin-
en etäisyys kasvaa. Kuvan muodostavien pikseleiden har-
vetessa, heikkenee myös syntyvän kuvan terävyys. Ilmiötä 
voidaan vastustaa katseluetäisyyksiä muuntelemalla. Mitä 
kauempaa käsin kuvaa tarkastellaan, sitä huonommin ih-
missilmä erottaa kuvaa muodostavien pikseleiden välistä 
etäisyyttä. Kaukaa tarkasteltuna kuvan pikseleiden tiheys 
jälleen kasvaa katsojansa silmissä ja kuva terävöityy.
(www.audioholics.com 2017)

Kuva 7 - Näyttölaitteiden katseluetäisyydet
nytimes.com 2017
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3.5 360 ASTEISEN KIERTOKÄYNNIN HISTORIA

Vuosien 2001 ja 2006 välillä toteutuneessa Googlen ja Stanfordin 
yliopiston välisessä yhteistyössä kehitettiin tapaa tallentaa kau-
pungin katunäkymää interaktiivisiin valokuviin. Tässä The Stanford 
CityBlock Project- nimisessä hankkeessa pyrittiin ratkaisemaan 
monimuotoisen näkymän kattava taltiointi ilman huomattavia 
kuvan vääristymiä. Stanfordin yliopiston tutkijat kehittivät tapaa 
yhdistää videonauhoituksessa taltioidun kuvamateriaalin ruutuja 
saumattomaksi panoraamaksi, ilman kuviin syntyvää huomattavaa 
vääristymää. Kyseistä tekniikkaa ei sellaisenaan koskaan adoptoitu 
käyttöön urbaanien alueiden taltioinnissa. Projektista sai kuitenkin 
alkunsa vuonna 2007 julkaistu Google Street View.
( graphics.stanford.edu 2017)

Googlen palvelu pohjaa pitkälti Stanfordin tutkijoiden toteut-
tamaan tutkimukseen. Liikkuvan ajoneuvon katolle kiinnitetty 11 
linssinen kamera taltioi säännöllisin välimatkoin näkemänsä. Näin 
syntyneet panoraamakuvat parsitaan jälkikäsittelyssä yhteen yksit-
täisiksi 360 asteen valokuviksi ja taltioitu aineisto lisättiin Googlen 
verkossa toimivaan karttapalveluun, Google Mapsiin. Uusi palve-
lu ristittiin Google Street Viewiksi. Kuvat esitetään käyttäjälle GPS 
kordinaatiston mukaisesti kuvauspaikkaa vastaavassa kartan pist-
eessä ja asianmukaisessa etenevässä järjestyksessä.
(www.google.com/streetview/ 2017)

8. Google Inc

Kuva 8 - Esimerkki Google Street View kiertokäynnin näky-
mästä (leikattu)
Google Inc. 2017
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360 kuvan interaktiivisuuden mukaisesti, pääsee käyttäjä kuvan 
ladattuaan vapaasti katselemaan tallennetusta pisteestä käsin 
ympärillensä. Siirtyäkseen kuvasta toiseen, aktivoidaan palvelus-
sa kuvien sisään piirretty linkki (kuva 8, sivu 15) halutusta etene-
missuunnasta. Näin käyttäjän päättelle latautuu järjestyksessään 
seuraava valitusta suunnasta käsin taltioitu kuva. Kuvasta toi-
seen siirryttäessä säilyy myös katsojan valitsema katselusuunta 
sellaisenaan, simuloiden käyttäjälleen tilassa siirtymisen tunnet-
ta 360 asteen valokuvien välillä. 

Google Street View aloitti toimintansa vuonna 2007 USA:n ti-
everkoston taltioinnilla ja laajentui tulevien vuosien mittaan 
kattamaan maan ulkopuolisiakin alueita. Tekniikan kannalta 
on huomattavaa, kuinka Street View palveluun sisällytettiin vu-
oden 2010 aikana valikoitujen yritysten sisätiloista toteutettuja 
kiertokäyntejä. Näin 360 asteiset kiertokäynnit mahdollistivat 
katukuvan lisäksi sisätilojen virtuaaliympäristöisen esittelyn.

Kuvaustekniikoiden kehittyessä ja yleistyessä ulkoistettiin myös 
osaa sisällön tuotosta palvelun käyttäjille. Vuonna 2017 aloit-
ti Google vapaaehtoisille suunnatun ohjelmansa, jonka myötä 
yksityishenkilöt kykenevät taltioimaan, tarkan ohjeistuksen mu-
kaisesti, Googlen ajoneuvoilla saavuttamattomia alueita. Palve-
lun sisäisiä käytäntöjä ja standadreja, kuten yksittäisten kuvien 
välisen etäisyyden, mukaisesti kuvattua sisältöä saatiin näin ladat-
tua niin luonnonkohteista, kuin lukuisimmista julkisen sektorin 
tiloistakin käsin. Vapaaehtoisille sisällöntuottajille määritetään 
Google Street Viewin kotisivuilla tarkat ohjeet kuvien vaatimuk-
sista palvelun yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Käytännössä Goo-
gle mahdollisti vuoden 2017 mittaan yksityishenkilöiden tuotta-
mien 360 asteen kiertokäyntien luomisen. 
(learn360photography.com 2017)

Kuva 9 - Google Street Viewin 360 asteen kiertokäynnin 
kattama alue
Google.com 2017

9. Google Inc
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4 360 ASTEISEN KIERTOKÄYNNIN LUOMINEN

4.1 LÄHTÖAINEISTO 360 ASTEISELLE KUVALLE

360 asteinen valokuva voidaan tuottaa kahdella eri tapaa. 
Valokuvaamalla oikean maailman ympäristöjä, tai taltio-
imalla digitaalisen mallin sisäistä näkymää. Valokuvaus 
tallentaa jo olemassa olevaa sellaisenaan kuin se on. Digi-
taaliset mallit voidaan puolestaan luoda mitä monipuolisi-
mmiksi tiloiksi ja toivotun kaltaisiin tarkoituksiin. Nämä 3D 
mallit kykenevät visualisoimaan suunniteltuja hankkeita, 
tai vaikka replikoimaan historiallisia ja näin ollen valoku-
vauksen kautta tavoittamattomia maisemia. Lähtökohtai-
sia tilanteita on siis kaksi. Mikäli 360 asteinen kiertokäynti 
halutaan luoda olemassa olevaa kohdetta kuvantamaan, 
on se järjen mukaan helpointa ja nopeinta toteuttaa 
valokuvauksen avulla. Muissa tapauksissa ja taltioitavan 
tilan ollessa kuvaajan saavuttamattomissa, tulee tila ensin 
mallintaa.

4.1.1 3D MALLI

360 asteen kiertokäynti luodaan siis sarjasta 360 astei-
sia kuvia, jotka esitetään käyttäjälle kokonaisuuden kat-
tavana sarjana. Sillä miten kyseiset kuvat on tuotettu, ei 
ole käytännön työskentelyssä väliä. 3D mallintaessa kaa-
pattavaa ympäristöä voidaan hyödyntää niin pinta- kuin 
kuorimallinnustakin. Cinema 4D:n ja Blenderin kaltaiset 
mallinnusohjelmat sisältävät sisäänrakennettuina mal-
lien renderoinnin mahdollistavia työkaluja. Mikäli käytetty 
mallinnusohjelma ei tätä, tai harvinaisempaa 360 asteen, 
kuvan renderointia kuitenkaan tue, tulee se kuvan tuotta-
miseksi viedä Keyshotin kaltaiseen renderointiin erikois-
tuneeseen ohjelmistoon. 
(pano.autodesk.com 2017, docs.blender.org 2017, keyshot.com 
2017)

3D malleja kuvattaessa tulee huomioida luotujen objektien 
materiaalipintojen ilmentäminen. Mallinnuksessa syntyvä 
objekti saattaa ohjelmasta ja työskentelytavasta riippuen 
pitää sisällään pintojen väri-informaatiota, muttei kykene 
sellaisenaan esittämään pintojen kuviointia, eli tekstu-
ureja, hohtavuutta, eikä esitettävän materiaalin kovuutta. 
Luonnollista ympäristöä mallintaessa täytyy kaikki tämä 
rakentaa renderoinnin yhteydessä mallin päälle mahdolli-
simman realistiseen lopputulokseen pyrittäessä. 
(blender.stackexchange.com 2017, thoughtco.com 2017)
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Kuva 10 -  Esimerkki renderoitavan materiaalin muuttujista 
marmoset.co 2017

Renderoitava materiaali luodaan materiaalikarttoja yhdistämällä.  Yksinkertaistettuna näitä ovat albe-
do, eli värikartta, joka kertoo esitettävän aineen taittaman värin, microsurface, eli materiaalin karkeus, 
määrittää pinnan muodossa ilmenevän rosoisuuden ja reflectivity puolestaan valon taittuvuuden. Il-
mennetyn materiaalin asua voidaan ennestään syventää fresnel- ambient occlusion, ja cavitykartoilla. 
Näiden tuomat muutokset kyetään kuitenkin aikaansaamaan myös jälkiprosessoinnilla, eivätkä kyseiset 
kartat näin ollen ole välttämättömiä. 
(marmoset.co 2017)
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4.1.2 PELIMOOTTORI (UNITY)

Yksittäisistä objekteista koostuvien kuvien visualisoinnis-
sa laadukkaiksi esityskuviksi on renderointi ohjelmistojen 
hyödyntäminen toimivaa. Ongelmia kuitenkin ilmenee lu-
kuisten objektien kokonaisuudesta koostuvia ympäristöjä 
kaapatessa. Aikaisemmin mainitun renderointi ohjelmisto 
Keyshotin tapaiset sovellukset on suunniteltu yksittäisten 
esineiden kuvantamiseen. Näissä ohjelmistoissa itsessään 
käytetään 360 asteisia taustakuvia täyttämään objek-
tin ulkopuolelle jäävää tilaa. Näin kuvattavan kappaleen 
ympärille saadaan helposti luotua ympäröivän tilan tunne, 
tätä kuitenkaan oikeasti rakentamatta. Kokonaisia 360 
asteen ympäristöjä luodessa ei yksinkertaiseen taustaku-
vaan voida useinkaan luottaa. Tilaa kuvattaessa keskitym-
me renderoimaan kokonaisia ympäristöjä, emmekä vain 
yksittäisiä geneeriseen ympäristöön tuotuja kappaleita. 
Mikään ei tietenkään estä käyttäjää luomasta ja kaappaa-
masta kokonaista ympäristöä tämän kaltaisella renderointi 
ohjelmalla. Kokonaisten ympäristöjen luominen onnistuu 
kuitenkin helpommin tähän tarkoitetuilla sovelluksilla. Vid-
eopelejä kehittäessä luodaan useimmiten juuri kokonaisia 
tiloja. Näiden kehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja, peli-
moottoreita, voidaan siis hyödyntää tilojen kuvaamises-
sakin.

Pelimoottoreita löytyy markkinoilta lukuisia. Monet alan 
yritykset kehittävät tähän tarkoitukseen omia sovelluk-
siaan ja osaa jaetaan ilmaiseksi, tai erilaisiin lisenssi-
maksuihin nojaten, myös julkisesti käytettäviksi. Näistä 
ilmaiseksi jaettavista ja kaupallisessa työssä lisensseihin 
perustuvista pelimoottoreista suurimmat Unity ja Unreal 
Engine ovat täysin vapaasti kenen tahansa käytettävissä. 
Omassa työssäni olen käyttänyt edellämainituista ensim-
mäistä, Unityä, pelimoottorinani 3D malleista koostuvi-
en ympäristöjen rakentamiseen. Pelimoottorin sisäiseen 
käyttöliittymään sijoitetaan halutut 3D mallit ja tekstuurit 
tuodaan paikoilleen. Moottorissa näille mallien materiaa-
leille määritellään erinäiset pintojen arvot, kuten valon 
taittuvuus, eli pinnan kiilto ja kovuus.
(unity3d.com 2017, docs.unity3d.com 2017,
nyfa.edu/student-resources 2017, 
dice.se 2017)

Kuva 11 - Unity pelimoottorin virallinen logo 
unity3d.com 2017
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Esimerkiksi rakennushankkeen suunnitelmaa visualisoi-
dessa rakennetaan 3D mallit tilanteesta riippuen joko 
asunnon sisäpinnoista, talon julkisivusta, tai näiden yh-
distelmästä. Tämän mallinnustyön pohjana voidaan 
käyttää arkkitehdin toimittamaa suunnittelumallia, joka 
jatkokäsitellään pelimoottorin vaatimaan muotoon. Pin-
nat optimoidaan suunnittelussa käytetyn mallinnusohjel-
man luomasta ylimääräisestä informaatiosta, jolloin 
tietokoneen laskettavaksi jäävä data pidetään pienim-
millään. Arkkitehtien suosimat CAD ohjelmistot esimerkik-
si luovat nelikulmaisen pinnan kahta sivuiltaan identtistä 
kolmiota yhdistämällä. Tämän optimoinnin yhteydessä 
näiden pintojen yhtenäisyys tarkistetaan ja tämä 
ylimääräinen informaatio poistetaan pintoja yhdistämällä. 
Näin pelimoottorin laskemat valot ja varjot heijastuvat pin-
noista halutusti, eivätkä pintojen leikkaukset näy lopputu-
loksessa. 
(docs.blender.org 2017, gamedevelopment.tutsplus.com 2017)

Viimeistellyt pelimallit kasataan paikoilleen pelimoottoris-
sa. Mikäli tilaa tulee elävöittää, sisustetaan syntynyt tila 
vastaavasti valmistetuin huonekaluin ja tekstiilein. Par-
haan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi tulisi tämä 
sisustus toteuttaa yhteistyössä sisustusarkkitehtien, kuten 
3D Talon asuntovisuaalisaatiossa teemme.

Kuva 12 - Pelimallina toimivan verkkomallin osat: 
verteksit - eli reunojen lähtö ja päätepisteet, 
reunat ja pinnat - eli yhdistyneiden reunojen 
välinen ala. Verkkomallia optimoidessa poistetaan 
siitä ylimääräiset verteksit ja reunat. Pinnat pyritään 
synnyttämään mahdollisimman pienellä informaati-
olla
Realistisen 3D-sisällön tuottaminen skannaustekniikoita 
hyödyntäen, Heikki Parviainen 2017

8
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Kuva 13 - Unity pelimoottorin sisäinen käyttöliittymä.
Skybox kattaa kaiken mallinettun horisontin ulkopuolisen 
näkymän, kuten taivaan ja pilvet
Kuvankaappaus Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017
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Malleista koostuvan kokonaisuuden, scenen, valmistuttua, vii-
meistellään vielä pelimoottorin sisäinen maailma. Taivaanran-
tana, skybox, voidaan käyttää moottorin arkistoista ennestään 
löytyviä kappaleita, tai hyödyntää 360 asteista valokuvausta niin 
sanotun todellisuuskaappauksen, eli reality capturen, muodos-
sa. Haluttu ympäristö, kuten rakennushankkeelle varatun tontin 
todelliset ikkunanäkymät voidaan kuvata 360 asteen valokuvik-
si ja hyödyntää pelimoottorissa luodun ympäristön taivasnä-
kymänä. Kuvan ottava kamera voidaan nostaa quadrokopteria 
käyttäen tavoiteltuun korkeuteen ja näin tallentaa realistinen 
näkymä suunnitellun asunnon korkeudelta. Mallinnetun alueen 
suunnitellun ympäristön todellinen maisema saadaan näin tu-
otua myös virtuaaliseen muotoonsa. Ympäröivän maa-alueen, 
puuston ja katukuvan kaltaiset välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat yksityiskohdat luovat visualisaatioon huomattavaa 
realismia.
(docs.unity3d.com 2017, simplifyvr.net 2017)

Loppusilauksena pelimoottorissa voidaan vielä säätää kokonai-
suuden sävytys ja jälkiprosessointi, post processing, kohdilleen. 
Virtuaaliseen ympäristöön sijoitettuun kameraan lisätään 
sävytykseen vaikuttavat muuttujat, kuten valotusarvot ja 
värien saturaatio, sekä määritellään valon hohteen, bloom, ja 
ympäröivän okkluusion, ambient occlusion, kaltaiset arvot. Tila 
valaistaan halutun ilmapiirin ja varjojen mukaisesti aurinkoa 
simuloivalla valonlähteellä ja keinovaloilla mallista löytyvien 
valonlähteitä esittävien objektien mukaisesti. Lopuksi reunan-
pehmennys, piirtoetäisyys ja laskettavien varjojen resoluutio 
määritellään vielä mieleiseksi.
(docs.unity3d.com 2017)

Kuva 14 - Unity post processing muuttujat
Kuvankaappaus Ernesti Niemi 2017

Fog:    Etäisyysriippuvainen ympäröivä värikerros 
Antialiasing:   Reunanpehmennys
Ambient Occlusion:  Automatisoitu ambienssivalo
Screen Space Reflection:  Näytölle piirrettävän datan avulla laskettu reflektio
Depth of Field:   Kuvaterävyys eri etäisyyksillä
Motion Blur:   Nopean liikkeen aiheuttama kuvan sumeneminen
Eye Adaptation:   Kuvan kirkkauteen pohjaava valotusaste
Bloom:    Kirkkaan valon vuoto ja heijastukset
Color Grading:   Kuvan värit ja valoisuus  
User Lut:   Tekstuuripohjainen värinkorjaus
Chromatic Aberation:   Kromaattinen aberaatio
Grain:    Kuvan satunnainen optinen tekstuuri
Vignette:    Kuvan reunan tummennus
Dithering:   Kuvan satunnainen kohina

(docs.unity3d.com 2017) 
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4.1.3 3D Talo 360 Viewer VIRTUAALISESTA MALLISTA

3D Talon yritystoiminnan mukaisesti, nämä ympäristöt 
rakennetaan ensisijaisesti virtuaalitodellisuuden tarpeiden 
mukaisesti. Valmiiseen ympäristöön lisätään pelimootto-
rille pintojen fyysisyyttä kuvaavat törmäyspinnat, collision 
box, määrittämään sovellukselle pintoja joiden läpi käyttä-
jä ei virtuaalitodellisuuden puolella kykene siirtymään. 
Liikkumisen mahdollistavat mekaniikat ja ohjaus, sekä 
mahdollisen simuloidun ympäristön muokkaamista mah-
dollistavat työkalut tuodaan paikoilleen ja kokonaisuus 
puristetaan pelimoottorin ulkopuolella toimivaksi sovel-
lukseksi. Pelkkää 360 asteista kiertokäyntiä luodessa hyö-
dynnetään tätä pelimoottoriin luotua ympäristöä kuvien 
kaappaamiseen, eikä näitä toiminnallisuuksia itsessään 
tarvita. 
(3dtalo.fi 2017, vrs.org.uk 2017)

Kiertokäyntien kohdalla virtuaalitodellisuuden ympäristöä 
ei siis tarvitse rakentaa. Tämän sijaan kasattu valmis 
ympäristö taltioidaan valokuvauksen tavoin 360 asteisiksi 
kuviksi. Pelimoottorin sisällä ympäristöön tuodaan virtu-
aalinen kamera, jolla kuvat saadaan kaapattua. Karkeasti 
tämä prosessi voidaan jakaa kahteen laadullisesti toisis-
taan eroavaan metodiin. Kuva voidaan yksinkertaisesti 
kaapata, jolloin se tallentuu sellaisenaan kuin tämä virtu-
aalinen kamera sen käytetyllä näyttölaitteella näkee, tai 
voidaan se visualisoinnissa käytetyn tavan mukaisesti ren-
deroida.

Molemmissa tapauksissa viedään kamera haluttuun pis-
teeseen pelimoottorin ympäristössä ja kuvan ilmeeseen 
vaikuttavat muuttujat tuodaan virtuaalitodellisuuteen 
rakennettavan version tavoin paikoilleen. Tämän jälkeen 
kameraan sisäistetään ohjelmoitu 360 asteisen kuvan 
kaappaukseen kykenevä komentosarja, script, jonka vo-
imin kamera kykenee tallentamaan näkemänsä haluttuun 
tiedostomuotoon.
(unity3d.com 2017, docs.unity3d.com 2017)
 
Periaate tämän kameran näkemän ympäristön rendero-
innissa on on jälleen sama. Kamera viedään haluttuun 
pisteeseen, josta näkymä, 360 asteisen renderoinnin 
suorittavaa skriptiä hyväksikäyttäen, prosessoidaan halu-
tunlaiseksi kuvaksi. Näin toteutettuna kuva saadaan tal-
tioitua haluttuun resoluutioon käytetystä näyttölaitteesta 
riippumatta. Renderoidessa voidaan kameran laskemaan 
kuvaan vaikuttaa jälleen reunanpehmennyksen kaltaisin 
muuttujin ja lopputulokseen vaikuttaen. 

Tämän pelimoottorin sisällä toteutetun kuvauksen lop-
putuloksena tallentuu luodusta ympäristöstä 360 astein-
en kuva, käytettiin kuvan kaappaamiseen sitten kumpaa 
metodia hyvänsä.

Kuva 15 - Käyttämäni Unityn renderointiskripti, VR 
Panorama Renderer, mahdollistaa sekä kuvan, että 
videon taltioimisen
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017
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4.1.4 360 ASTEEN VALOKUVAUS

3D mallinnuksella luodun ympäristön kuvaaminen 360 
asteisiksi valokuviksi vaatii siis huomattavan määrän 
työtä. Tätä prosessia ei realistisesti ole kannattavaa to-
teuttaa sellaisenaan pelkän 360 asteisen kiertokäynnin 
luomiseksi. 3D Talolla toteutetussa työssä nämä virtuaal-
iset ympäristöt rakennetaan ensisijaisesti virtuaalitodelli-
suuden tarpeisiin. Jo luotu virtuaalinen ympäristö voidaan 
kuitenkin vaivatta tallentaa myös 360 asteisiksi kuviksi ja 
käsitellä edelleen 3D Talo 360 Viewerin muotoon. Näin jo 
tehdylle työlle synnytetään huomattavaa lisäarvoa.

Kustannustehokkuussyistä nämä samat kuvat toteuteta-
an jo olemassa olevien kohteiden taltioinnissa 360 asteen 
valokuvauksella tätä tukevalla kameralla. Näin ympäristö 
taltioidaan realistisena, eikä kokonaisuutta jouduta raken-
tamaan. 

4.2 KUVAMATERIAALIN KÄSITTELY

Kuvamateriaalin kaappauksen jälkeen tulee se vielä 
käsitellä kiertokäynnin tarpeiden mukaisesti. Osaltaan 
tämä ei eroa mitenkään perinteisestä kuvankäsittelystä. 
Toimiakseen, tulee 360 asteisiin kuviin kuitenkin kirjoittaa 
kuvan muodon kuvaava formaatti. Mikäli tätä ei tehdä, 
luulee käytetty katseluohjelma kuvaa normaaliksi kuvatie-
dostoksi, eikä mahdollista kuvan interkatiivista katselmus-
ta.

4.2.1 KUVANMUOKKAUS

Tarpeen vaatiessa, voidaan kaapatut kuvat käsitellä kuvan-
muokkausohjelmassa siinä missä kuvia muokattaisiin nor-
maalistikkin. Valoarvot ja värit säädetään haluttuun ilmee-
seen, sekä mahdolliset kuvaan muodostuneet artefaktit tai 
kuvatussa ympäristössä esiintyvät virheet korjataan. 360 
asteisessa kuvauksessa käytetty kolmijalka voidaan kuvan-
muokkauksen yhteydessä poistaa kuvamanipulaatiolla ja 
mahdolliset kuvan parsinnassa syntyneet virheet korjata. 
Kuvaa voidaan tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaises-
ti muokata mihin suuntaan hyvänsä. Oikean maailman nä-
kymään voidaan vaikka lisätä siellä olemattomia kohteita, 
tai muuttaa kaapattua näkymää halutuksi. 

Itse kuvan sisällön muokkaaminen tähän tapaan saattaa 
kuitenkin osoittautua haasteelliseksi. 360 asteisen kuvan 
hahmottaminen kaksiulotteiseksi levitettynä on vaikeaa ja 
muokkauksessa tulee huomioida 360 asteisen projektion 
aiheuttamat vääristymät. Adobe Photoshop 2017 päivityk-
sessä lisättiin ohjelmistoon 360 asteen kuviin tarkoitettu 
työskentelytila, jossa kuva esitetään lopullisen interak-
tiivisen kuplan muodossaan. Tämä näkymä mahdollistaa 
yksinkertaisimpien muokkaustyökalujen käytön, mut-
tei oman kokemukseni mukaisesti toimi luotettavasti ja 
kaataa käytetyn ohjelmiston herkästi.
(helpx.adobe.com 2017)
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Kuva 16 - 360 asteen kuvan parsinnasta seurannutta 
katkeilevuutta. Alareunassa näkyvillä käytetty kolmijalka 
3D Talo Finland Oy 2016

16. 3D Talo Finland Oy

17 18

Kuva 18 - Kuvan 17 piste korjattuna
Ernesti Niemi 2017

Kuva 17 - Suurennos kuvasta 16

17
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4.2.2 METADATAN (EXIF) KÄSITTELY

Mikäli kuvan ottanut kamera tai virtuaalisen ympäristön 
skripti ei tätä automatisoidusti tee, tulee lopulliseen mu-
otoonsa muokatun kuvan metatietoihin kirjoittaa tieto 
käsitellyn kuvan muodosta. Ilman tätä tietoa eivät käytetyt 
katseluohjelmat kykene kuvaa 360 asteisena kuplana esit-
tämään. 

Toimiakseen tulee kuvan siis kertoa katseluohjelmalle 
olevansa 360 asteinen kupla. Tämän tehdäkseen, tulee 
käytetyn ohjelmiston ymmärtää ja esittää kuva katsojal-
leen lieriöprojektiona. Mikäli kuva on sellaisenaan juuri 
tähän projektioon kaapattu, kirjoitetaan tieto siitä katselu-
ohjelman lukemaan koodiin. Vaihtoehtoisesti 360 asteinen 
kuva saattaa koostua niin kutsutusta cube mapista, eli vi-
iden suorakulmion muodostamasta ristimäisestä kokonai-
suudesta. Tässä tapauksessa tulee tämä cube map ensin 
muuntaa siihen tarkoitetulla ohjelmistolla lieriöprojek-
tioksi. 360Toolkitin tapaiset sivustot mahdollistavat tämän 
toimenpiteen selainta käyttäen ja rakentavat cube mapin 
viidestä kuvasta lieriöprojektioon muunnetun tiedoston.
(paulbourke.net 2017, ptgui.com 2017)

Tämä lieriöprojektion tieto kirjoitetaan kuvatiedostoon 
ExifTool nimisellä ohjelmalla, jolla tiedoston metadata-
an saadaan lisättyä haluttua informaatiota. Ohjelmaan 
syötetään halutun kuvan osoite tietokoneen kansioraken-
teesta ja lisättävä kirjoitettava informaatio. Tässä tapauk-
sessa kuvaan lisätään tieto projektion muodosta. 
(sno.phy.queensu.ca 2017)

Siinä missä 360 asteinen kuva voidaan taltioida käytän-
nössä missä halutussa tiedostomuodossa hyvänsä, ei Exi-
fTool kuitenkaan tue kuin .JPG ja .TIFF muotoisia tiedos-
toja. Kuvat tulee näin ollen kääntää jompaan kumpaan 
tuetuista tiedostomuodoista. Näiden formaattien omi-
naisuuksien mukaisesti, saadaan .JPG muotoisina kuvat 
pakattua pienempään tilaan kuvainformaatiota tiivistäen. 
.TIFF on puolestaan rakenteeltaan hävikkeetön formaatti, 
eikä tiedostoa pakata. Mikäli kuvan laatu halutaan pitää 
mahdollisimman virheettömänä, tulee se tallentaa .TIFF 
muotoiseksi. .JPG formaatissa puolestaan tiedoston koko 
pysyy pienempänä ja kuvien latausajat palvelimelta käsin 
katseltuna ovat vähäisempiä.
(awaresystems.be 2017,  jpeg.org 2017, aivosto.com 2017)
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Kuva 19 - 360 asteinen kuva ennen metadataan kirjoitettua
lieriöprojektiota
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017

Kuva 20 - Exfitoolin käyttöliittymä ja lieriöprojektion kirjoittava 
komento
Kuvankaappaus, Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017

Kuva 21 - Sama 360 asteinen kuva lieriöprojektiona
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2016

19. Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 21. Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy
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4.3 KIERTOKÄYNNIN KASAAMINEN

Kuvamateriaali on tässä vaiheessa luotu ja muokattu 
lopulliseen muotoonsa ja sitä voidaan hyödyntää sel-
laisenaan 360 asteista kuvaa tukevissa palveluissa. Kuva 
voidaa esimerkiksi asettaa aikaisemmin käydyn virtuaa-
lisen ympäristön taivasnäkymäksi, tai se voidaan ladata 
facebookin kaltaiseen palveluun jaettavaksi. Näiden 360 
asteen sisältöä tukevien palveluiden sisäiset katseluik-
kunat ymmärtävät lieriöprojektion metadataan kirjoitetun 
informaation ja esittävät kuvan interaktiivisena 360 asteen 
kuplana. Kiertokäyntiä rakentaessa ladataan kuvat kuiten-
kin valittuun palveluun. Tämän opinnäytetyön puitteissa 
keskityn näistä 3D Talo 360 Viewerin pohjana toimivaan 
Marzipanoon.
(marzipano.net 2017)

4.3.1 KUVAT

360 asteiset kuvat ladataan Marzipanon kotisivuilta löy-
tyvään Marzipano Tool nimiseen työkaluun ja järjestetään 
työkalun käyttöliittymässä toivottuun esiintymisjärjestyk-
seensä. Tämän jälkeen kuvat nimetään ja kiertoajelu ot-
sikoidaan.
(marzipano.net/tool 2017)

Kuva 22 - Marzipano Toolin käyttöliittymä
Kuvakaappaus, Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017
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4.3.2 TOIMINNALLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

Palveluun ladatut kuvat tulee linkittää kiinni toisiinsa sau-
mattoman siirtymisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. 
Tämä toteutetaan lisäämällä kuviin graafinen linkki, jonka 
kohteeksi määritetään toinen palveluun ladatuista kuvista. 
(kuva 22, sivu 28). Käytettävyyden ja mahdollisimman im-
mersiivisen käyttäjäkokemuksen johdosta linkit sijoitetaan 
osoittamaan kohti linkitetyn kuvan katselupistettä. Näin 
kuvat saadaan ketjutettua yhdeksi kokonaisuudeksi, jos-
sa interaktiivista kuvaa kääntelemällä käyttäjälle esitetään 
linkkikuvakke. Tämän linkin aktivoimalla siirtyy käyttäjä ky-
seisen linkin osoittamaan pisteeseen sivuston vaihtamal-
la kiinteän katselupisteen ympäröivää kuvaa linkityksessä 
määritetyn mukaisesti. 

Kaikki kiertokäynnin  kuvat yhdistetään näin toisiinsa. Jokai-
sen kuvan kohdalla etsitään kyseiseen kuvaan näkyvät pis-
teet joista vastaavia palveluun ladattuja kuvia on taltioitu. 
Tämä sama linkitys rakennetaan kuvien välillä molempiin 
suuntiin. Näin käyttäjä kykenee lopullista kiertokäyntiä 
käyttäessään palaamaan halutessaan aikaisemmin esitet-
tyyn näkymään, eikä joudu turvautumaan sivuston raken-
tamaan valikkorakenteeseen kuvien välillä palatakseen.

Lisäominaisuutena pohjana käytetty Marzipano mah-
dollistaa myös haluttaessa kuvan pisteiden merkitsemisen 
sanallisilla tekstikentillä (kuva 26, sivu 37). Nämä palikat 
voidaan sijoittaa kuvakohtaisesti kuvien välisten graaf-
isien linkkien tapaan ja voidaan täyttää tekstimuotoisella 
informaatiolla, sekä myöhemmän palvelun kustomoinnin 
yhteydessä html ja css kielien mahdollistamalla sisällöllä. 

4.3.3 KIERTOKÄYNNIN KATSELMOINTI

Kiertokäynnin toiminnallisuuksia voidaan testata jo Marzi-
pano Toolin sisäisessä katseluikkunassa. Kun kaikki halu-
tut ominaisuudet on sijoitettu paikoilleen ja kuvat nimetty, 
voidaan luotu kokonaisuus ladata pakattuna tiedostona 
käyttäjän tietokoneelle. Tähän pakettiin on koottu lata-
amistasi kuvista muodostettu ympäristö ja linkityksestä 
rakennettu sivusto. Kuvat ladataan käyttäjälle yksittäisistä 
ruuduista koostuvana kokonaisuutena, eikä tietokoneen 
suorituskykyä, ja internetpalvelimelle siirtämisen jälkeen 
kuluvaa tiedonsiirtoa, näin rasiteta koko esitettävän kuvan 
kerralla lataamalla. Tämä ladattu kansio sisältää luodun 
kokonaisuuden nettisivun muodossa ja mahdollistaa näin 
tiedostoihin tallennetun kokonaisuuden muokkaamisen 
nettisivujen ohjelmointiin käytettyjen ojhelmointikielien, 
PHB, JavaScript, HTML ja CSS avulla.
(sitepoint.com 2017)
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Kuva 23 - Marzipanolla luodun kiertokäynnin 
muokkamaton ulkoasu
Kuvakaappaus, Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017
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4.4 KIERTOKÄYNNIN YKSILÖINTI

Marzipano Toolin avulla rakennettu kiertokäynti on jo sel-
laisenaan valmis käytettäväksi. Ulkonäöltään tämä nou-
dattaa kuitenkin palvelun luomaa ilmettä, eikä valikoiden 
muotoon tai syntyneen sivun väritykseen voida Marzipano 
Toolin käyttöliittymän puolella vaikuttaa. 
(marzipano.net/demos 2017)
 
Sivuston ulkoasua voidaan kuitenkin nettisivujen tapaan 
muokata CSS, cascade stylesheet, tiedostoa manipulo-
imalla. Avaamalla Marzipanon luomat lähdetiedostot va-
paavalintaiseen tekstinkäsittelyohjelmaan, voidaan kaik-
kea sivun toiminnallisuudessa ja ulkonäössä muokata. 
Luotujen kuvapisteiden nimet, otsikot ja valikkorakenteet 
ja näiden ulkoasu ovat kaikki muokattavissa nettisivujen 
kehityksessä käytettävien työkalujen mukaisesti. Näitä läh-
detiedostoja muokkaamalla, voidaan sivustoon esimerkik-
si lisätä yrityksen ja asiakkaan logot, sekä rakentaa sivus-
ton latausruudun virkaa toimittava splash screen palvelun 
rakentaneen yrityksen identifioimiseksi. Näiden muok-
kauksien avulla palvelu saadaan muokattua grafiikaltaan 
ja toiminnallisuuksiltaan haluttuun ilmeeseen joko asiak-
kaan, tai tekijänsä toiveiden mukaisesti.
(w3schools.com 2017)
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5 360 ASTEISEN KIERTOKÄYNNIN TUOTTEISTAMINEN

Luodun kiertokäynnin tuotteistamiseksi, tulee sen toimin-
nallisuus ensin hioa vallitsevien laatukriteerien mukaisiksi. 
Kuluttajat ovat kuluttajamarkkinoilla tottuneet huolellises-
ti viimeisteltyihin tuotteisiin, jolloin markkinoille pyrkivän 
tuotteen tulee menestyäkseen vastata näihin vallitseviin 
odotuksiin. 

Marzipanon avulla luodun kiertokäynnin toiminnallisuud-
en suurin yksittäinen ongelma löytyy mielestäni kameran 
katselukulmasta. Latautuessaan asettuvat kulloinkin tar-
kasteltavat kuvat oletusarvoisesti näyttämään kuvan ot-
tohetkellä suoraan kameran edessä sijainnutta pistettä. 
Kiertokäynnin ketjutuksen mukaisesti kuvasta toiseen 
liikkuttaessa tämä rikkoo saumattomasti etenemisen tun-
teen ja aiheuttaa pahimmillaan käyttäjässä suuntavais-
ton menetystä. Katseluikkunalle tulee siis ilmoittaa mihin 
asentoon kulloisessakin tilanteessa näytettävää kuvaa 
kääntää tämän latauksen yhteydessä. Marzipanon luoman 
sivuston käyttämään javascript tiedostoon merkittyjen 
kuvalinkkejen yhteyteen kirjoitetaan mihin asentoon la-
dattavaa kuvaa käännetään kulloisenkin linkin aktivoinnin 
yhteydessä. Mikäli haluat liikkua kuvasta 1 kuvaan 2, tulee 
katselupiste 

kääntää osoittamaan kuvasta 1 käsin katsottuun suuntaan 
kuvaa 2 ladatessa. Tämä tieto ilmoitetaan lähdetiedostoon 
jokaisen linkin yhteyteen.

Kiertokäyntiin voidaan lisätä mutakin vallitsevien normien 
mukaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi mobiililaitteilla sivus-
toa tarkastellessa aktivoitava laitteen sisäinen gyroskoop-
pi mahdollistaa käyttäjän liikkeiden tunnistamisen. Näin 
kuvan katselukulman ohjaus saadaan haluttaessa mu-
unnettua käyttäjän laitteen liikuttamista mukailevaksi ja 
simuloitua mobiililaitteilla ikkunaa jonka läpi käyttäjä ikään 
kuin tarkastelee ympärilleen aukeavaa maailmaa. 

Asiakas ei, oppimani mukaan, myöskään yritysten välisessä 
toiminnassa osta tälle tarjottua tuotetta. Tämä sijoittaa 
palveluun, josta kokee omassa toiminnassaan hyötyvänsä. 
Tätä hyötyä lisätätään 360 asteiseen kiertokäyntiin asiak-
kaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan palvelusta saaman 
hyödyn maksimoimiseksi, lisättiin asuntoesittelynä käytet-
tävään 3D Talo 360 Vieweriin esimerkiksi avattava tilan 
pohjapiirros. Näin asiakkaana toimineelle rakennusura-
koitsija Laptille luotiin palvelukohtaisesti tuotetta muok-
kaamalla toivottua lisäarvoa tilan hahmottamisen tueksi. 
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*LAPTI POHJAPIIRROS*

Kuva 24 -  Laptille toteutetun 3D Talo 360 Viewer 
Lapti Kuusikallio-kiertokäyntiin lisätty asunnon pohjapiirros 
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017

24
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5.1 LUODUN KIERTOKÄYNNIN TUOTTEISTAMINEN

Tuotteen tuotteistamiseksi tulee kohdeyleisölle myydä aja-
tus palvelun tarpeellisuudesta. Tarjoaman täytyy vastata 
asiakkaansa kysyntään. Mikäli kysyntää ei ole ennestään 
olemassa, täytyy sellainen ensin luoda. Tällöin asiakkaal-
le esitetään palveluna, tai tuotteena, ratkaisua ongelmaan 
jota kyseinen asiakas ei ole ajatellut. Ongelmaan vastata-
an asiakkaan omaa toimintaa tehostavalla ratkaisulla, tai 
käyttäjälleen mielihyvää synnyttävällä tuotteella. 

5.1.1 3D Talo 360 View VIRTUAALINEN KIERTOKÄYNTI

3D Talo 360 Viewerin kohdalla tänä asiakkaana toimii 
toinen yritys. Tämä yritys tulee vakuuttaa palvelun tuotta-
masta hyödystä omassa liiketoiminnassaan. Aikaisemmin 
mainitun suunnitteilla olevien asuntojen visualisointi 360 
asteisena kiertokäyntinä toimii tästä hyvänä esimerkkinä. 
Rakennusurakoitsija myy omana liiketoimintanaan rak-
ennuttamansa asuinrakennuksen asunnot omille asiak-
kailleen. Suunnitteluasteisen hankkeen kohdalla tämän vi-
sualisointi voi kuitenkin tuottaa haasteita. Kuinka esittelet 
rakentamatonta tilaa potentiaalisille ostajille? 

3D Talo 360 Viewerin kautta nämä ostaja pääsevät tutu-
stumaan esiteltävään tilaan kokonaisuudessaan. Tilaa 
voidaan katsoa ja ympäristöön asetettujen pisteiden vä-
lillä liikkua mistä käsin päin hyvänsä. Palvelun katsomiseen 
tarvitset vain internet yhteydellä varustetun tietokoneen, 

tai mobiililaitteen. Vastaavaa ei perinteisen visualisoinnin 
keinoin voida toteuttaa. 360 kiertokäynnin välityksellä pää-
see tämä tilasta kiinnostunut kulkemaan vapaasti luodus-
sa kolmiulotteisessa ympäristössä ja tutustumaan visuali-
soituun tilaan.
(rakennuslehti.fi 2017)

Perinteisesti esityskuvissa esiintyvien rakennuksen julki-
sivun, pohjapiirroksen ja yksittäisten tilojen visualisoinnin 
sijaan, kuvataan kiertokäynnissä käyttäjälle tilaa kokonai-
suudessaan. Esimerkkinä rakennusyhtiö Lapti on ottanut 
käyttöönsä 3D malliin pohjautuvan 3D Talo 360 Viewer 
sovelluksen rakennushankkeensa ennakkomarkkinoinnis-
sa. 

Samaa ratkaisua voidaan hyödyntää myös asunnonväl-
ityksessä jo valmistuneita tiloja välittäessä. Asuntoa tai 
toimitilaa etsivä kuluttaja pääsee kotisohvaltaan käsin 
kulkemaan läp tilasta talitoitujen 360 asteen kuvien ja näin 
muodostamaan mielikuvaa kiinnostuksensa tueksi, eikä 
hänen tarvitse vierailla paikan päällä tilaa realistisesti hah-
mottakeseen. 
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3D Talo 360 Viewerin käyttömahdollisuudet eivät rajoi-
tu pelkkiin rakennushankkeiden suunnittelumallien ja 
välitettävien tilojen visualisoimiseen. 360 asteen sisältöä 
kyetään tuottamaan esimerkiksi turismin tarpeisiin. Ku-
vasimme yhteistyössä Suomen valtion metsähallituksen 
kanssa erinäisiä Suomen luontokohteita, kuten kansallis-
puistoja, 360 asteen valokuvin ja videoin. Näistä kuvista 
rakennetun materiaalin ja 3D Talo 360 Viewerin turvin pää-
sevät tulevaa lomamatkaansa suunnittelevat käyttäjät tu-
tustumaan retkikohteisiinsa ennennäkemättömättömästi. 
Viihdeteollisuuden sektorilla taltioimme omia virtuaal-
itodellisuuden viihdeohjelmistojamme asiakkaillemme 
esiteltävään muotoon. Rakennetut ympäristömme Celeri 
Boatsin moottoriveneestä ja Tahko laskettelukeskukselle 
luomastamme markkinointiympäristöstä muuntuivat su-
lavasti 360 Viewerin muotoon. Näin projektin etenemistä 
ja lopullista ilmettä kyetään esittelemään asianomaisille 
pelkkää nettiyhteyttä hyödyntäen.
(realtourvision.com 2017)

Kuva 25 - 3D Talo 360 Viewerin toisiinsa linkittyneet 
käyttökohteet
Ernesti Niemi 2017

1. VISUALISOINTI
 3D Talo 360 Viewerillä visualisoidaan suunniteltuja  
 kohteita

2. TILAESITTELY
 Rakennetuista ja suunnitteilla olevista tilatoista 
 immersiiviä tilaesittelyjä 

3. MARKKINOINTI
 Kohteiden visuaalinen markkinointi

1.

2.

3.
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5.1.1.1 RATKAISUESIMERKKI VIEREMÄ 1960-LUVULLA

Hyvänä esimerkkinä 3D Talo 360 Vieweristä toimii Vier-
emän Kylänraitti Ry:lle toteuttamani Historiallinen Vier-
emä 1960-luvulla 360 kiertokäynti. 3D Talo toteutti syksyllä 
2017 yhteistyössä Vieremän Kylänraitti Ry:n ja Ponsse Oy-
j:n kanssa mittavan virtuaalitodellisuuden hankkeen. Pro-
jektissa digitalisoitiin Vieremän kylänäkymää 1960-luvulla 
tuotetun referenssimateriaalin mukaisesti. 

Projekti aloitettiin modernin Vieremän maastonmuoto-
jen laaserkeilauksella, minkä myötä syntyneen realistista 
maastoa esittävän pistepilvimallin pohjalta kasattiin peli-
moottoriin vietävä verkkomalli. Kylänäkymä mallinnet-
tiin arkistovalokuvien ja videoiden pohjalta vastaamaan 
historiallista muotoaan ja kokonaisuus kasattiin tarkasti 
referensseihin pohjaten. Lopputuloksena kehitimme 1:1 
koossa miljoona neliömetriä kattavan realistisen virtuaal-
itodellisuuden ympäristön.

Masiivisen 1 000 000 neliömetrin ympäristön tuottamaa 
työtaakkaa hillitsimme keskittymällä  kylänäkymän kann-
alta tärkeimpiin julkisiin rakennuksiin. 

Nämä replikoitiin tarkasti hyvin säilyneiden referenssien 
pohjalta. Kaupungintalon ja kylän Vieremä Oy rakennusten 
kaltaiset kohteet kaipasivat erityisen tarkkaa huomio-
ta. Näiden kylän ilmeelle oleellisten rakennuksien kautta 
saatiin ajan myötä menetetty maisema heräämään jälleen 
henkiin. Keskeneräistä sovellusta näytimmekin virtuaali-
todellisuuden ympäristöämme taltioituna aikana eläneille 
Vieremäläisille ja hyödynsimme ensikäden tietoa kehityk-
sessämme.

Toistaiseksi suurimman 3D Talon tuottaman virtuaal-
itodellisuushankkeen tarkoituksena on ollut taltioida 
historiallista näkymää digitaaliseen muotoon. Projekti 
julkistettiin yleisölle Suomen sadatta itsenäisyyspäivää 
edeltäneellä viikolla ja julkaisu ajoitettiin Vieremän kylän 
itsenäisyyspäivän juhliin. Tällöin pidettävässä tilaisuudes-
sa esiteltiin taltioitua ympäristöä videoiden välityksellä ja 
mahdollistettiin yleisölle pääsy hankkeen ympäristöön vir-
tuaalitodellisuuden välityksellä. Tämä virtuaalitodellisuud-
en ympäristö sijoitetaan toistaiseksi Vieremän kirjastoon, 
missä vierailijat pääsevät vapaasti tähän tutustumaan.
(3dtalo.fi 2017)
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Toin projektia esitteleviä videoita tehdessäni esiin ajatuk-
sen työmme jakamisesta vielä suuremmalle yleisölle. Virtu-
aalitodellisuuden ympäristön kokeakseen täytyisi käyttäjän 
matkustaa paikan päälle Vieremän kirjastoon, eikä tämän 
ratkaisun pysyvyydestä voida varmaksi sanoa. Luonteva-
na ratkaisuna rakensin ympäristöstä 3D Talo 360 Viewerin 
eräänlaiseksi kevyemmäksi 3D Talo Historiallinen Vieremä 
1960-luvulla-versioksi. Ympäristön kehityshankkeen mit-
taan talitoimani 360 asteisen videon yksittäiset ruudut to-
imivat erinomaisesti 360 asteisen kiertokäynnin pohjana ja 
käytämämme Marzipano-alustan sallima kuvien tekstiken-
tillä merkitseminen oli kuin omiaan projektillemme. Asiakas 
ei tätä raktaisua tarjoamatta osannut pyytää, eikä sen to-
teuttaminen meille yrityksenä näin ollen ollut välttämätöntä. 
Web-pohjaisella taltioinnilla tuotimme asiakkaalle kuiten-
kin suurta lisäarvoa jo ennestään menestyksekkään pro-
jektin pohjalta ja mahdollistimme niin taltioidun näkymän, 
historiallisen digitaalisen jälleenrakentamisen, kuin oman 
osaamisemmekin kevyen jakamisen.   

Hankkeen on tarkoitus jatkua vielä joulukuussa 2017 valm-
istuneen version jälkeenkin. Ympäristö on tarkoitettu osal-
listavaksi digitaaliseksi kokonaisuudeksi, tarjoten eri suk-
upolville yhteisiä kohtaamisia. Työtä jatketaan opetuksessa 
toteutettavien projektien kautta, syventäen taltioidun maise-
man autentisuutta ja kokoa entisestään. 

Kuva 27 - Sivut 39 - 40, Vieremä 360 Viewerin yhteydessä 
kaapattu panoraamakuva 3D Talo Finland Oy:n Historiallinen 
Vieremä 1960-luvulla virtuaalitodellisuusympäristöstä
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy2017

Kuva 26 - 3D Talo 360 Viewer VIEREMÄ 1960 LUVULLA 
käyttöliittymä mobiililaitteella. Vasemman puoleisessa kuvas-
sa kuvien välillä siirtymisen mahdollistava graafinen linkki ja 
infotekstin avaava painike. Oikealla tämä infoteksti avattuna
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy2017
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5.1.3 STANDARDISOINTI

3D Talo 360 Viewereitä luodaan siis moniin toisistaan 
eroaviin tarpeisiin. Tuotteistamisen kannalta oleellista 
onkin näiden kokonaisuuksien palveluna yhtenäistämin-
en. Tuotetta asiakkaalle myytäessä, tulee lopullisen toim-
ituksen vastata asiakkaalle luotua mielikuvaa. 3D Talon 
yritystoiminta käsittelee 3D Talo 360 Vieweriä yksittäisenä 
monimuotoisia tiloja visualisoivana tuotteena. Näiden 
viewereiden ulkonäön ja toiminnallisuuksien tulee näin 
ollen noudattaa keskenään yhtäläistä linjaa. Sijoittaessaan 
palveluun, haluavat asiakkaat järjestään ennakkoon tietää 
mihin tarkalleen sijoittavat. Lopullisen tuotoksen tulee 
näin ollen vastata asiakkaalle tarjouksessa esitettyä tasoa 
ja ilmettä.

Tämän saavuttamiseksi standardisoidaan tarjottu tuote ja 
palvelu. Jokainen luotu 360 Viewer noudattaa 3D Talo 360 
Viewerien välisen kokonaisuuden määrittämiä ulkonäöl-
lisiä ja toiminnallisia ehtoja. Kyse ei ole projektikohtais-
esti yksittäisistä tuotteista, ellei projektin toteutuksesta 
päätettäessä erikseen näin sovita. 

Tarjotun palvelun mukaisesti 360 asteiset kuvat käydään 
kuvaamassa, tai kaapataan haluttua tilaa esittävästä mal-
lista. Kuvaa otettava kamera sijoitetaan tilasta riippumat-
ta ennalta määritettyyn korkeuteen. Näin tilan realistinen 
koko hahmotetaan mahdollisimman selkeästi. 

Keskiarvo Suomalaisen miehen pituudelle on noin  180 
senttimetriä. Otamme kuvat tämän seurauksena hiu-
kan alle 180 sentin korkeudesta. Näin kuvan katselupiste 
sijoittuu  lähelle keskiverto käyttäjän katselinjaa vastaavaa 
korkeutta.
(jyu.fi 2017)

Kuvattaessa huomioidaan taltioitavien pisteiden sijainti 
suhteessa kuvattavaan ympäristöön. Kuvien välillä liikku-
minen noudattaa näin lopullisessa kiertokäynnssä ennal-
ta määrättyä ja yhtenäistä logiikkaa. Samasta tilasta kaa-
pattujen kuvien välinen etäisyys pidetään vakiona, jolloin 
saumattoman liikkumisen illuusio saadan ylläpidettyä. 
Kuvattujen pisteiden välinen näköyhteys säilytetään yh-
distettävien kuvien välillä. Lopullisen kiertokäynnin käytet-
tävyyden ja liikkumisen hahmottamisen kannalta oleen-
naisesti, ei linkitettyjen pisteiden välillä liikuta käyttäjälle 
kulloinkaan näkymättömään pisteeseen. Sisätiloja taltioi-
dessa tämä ongelma ilmenee useimmiten huoneiden vä-
lillä siirtyessä. Tilan geometrian mukaisten kulmien kohdal-
la taltioidaan pisteet niin, ettei näköyhteys kuvien välillä 
katkea. Kaksi kuvattua pistettä yhdistetään väliin sijoitet-
ulla kolmannella. Näin käyttäjälle tarjoutuu esteetön nä-
kymä kulman molemmin puolin avautuvien tilojen suun-
taan. Kiertokäynnissä liikkumiseen käytettyä linkkiä ei siis 
tulisi missään tapauksessa sijoittaa ohjaamaan käyttäjää 
siirtymään pisteeseen jota tämä ei näe. Näin  vältytään ti-
lan hahmottamisen vaikeudelta ja suuntavaistoon vaikut-
tavalta sekavuudelta.
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5.1.4 BRÄNDI JA YRITYSTOIMINTA

Luotu palvelu on aina osa palvelun tarjoavan yrityksen 
yritystoimintaa ja näin myös brändiä. Palvelu voidaan yh-
distää yrityksen toimintaan ja ilmeeseen graafisella yht-
enäisyydellä yrityksen käyttämän viestinnän ja tuotteiden 
välillä. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu 360 asteisen 
kiertokäynnin käyttöliittymän väritystä yrityksen brändiä 
mukailevaksi muokkaamalla. 3D Talo 360 Vieweriin 
sisäistetään tämän tuottaneen yrityksen logo palvelun tar-
joavan yrityksen vesileimaksi. Myös kohdassa 4.5 mainitun 
lataus- eli splash ruudun avulla voimme ilmoittaa palve-
lun kehittäneestä yrityksestä. Vastaavaa nähdään usein 
käytettävän niin ohjelmisto, kuin elokuvateollisuuden al-
oilla.
(ramitoivonen.fi 2017)

Siinä missä palvelu tulee myydä tarpeena asiakkaalle, tulee 
sen paikka myös selvittää tuottavan yrityksen liiketoimin-
nassa. 3D Talon varsinainen liiketoiminta koostuu virtuaa-
li- ja lisätyn todellisuuden ratkaisuista yrityksille. Liiketoi-
minta ei pyri vaikuttamaan julkisella sektorilla. 3D Talo 360 
Viewerin kohdalla tämä tarkoittaa palvelun kohdistamista 
osaksi asiakkaana toimivien yrityksien liiketoimintaa, eli 
business to business toiminnaksi.

3D Talon virtuaalitodellisuuden ratkaisut tarjoavat usein 
asiakkaalleen samaa hyötyä 3D Talo 360 Viewerin kans-
sa. Tiloja digitalisoidaan virtuaalisesti esitettävään mu-
otoon asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Näin saavu-
tettavien immersiivisien tilojen katselmointiin tarvitaan 
kuitenkin kallista virtuaalitodellisuuden laitteistoa, kuten 
HTC:n valmistamia Vive-virtuaalitodellisuuslaseja. Tämän 
teknologian pyörittämiseen tarvitsee asiakas pääsyn kysei-
seen laitteistoon ja näiden toimivuuden vaatimaan tilaan. 
360 asteen kiertokäynnillä saamme taltioitua saman tilan 
yksinkertaisesti nettiselaimen välityksellä esitettäväksi in-
teraktiiviseksi kokonaisuudeksi. Aikaisemmin pohjuste-
tun kolmiulotteisen ympäristön rakentaminen suoriteta-
an 3D Talolla ensisijaisesti näiden virtuaalitodellisuuden 
ympäristöjen rakentamiseksi. Tehty työ hyödynnetään 
pääasiallisen tarkoituksensa lisäksi 3D Talo 360 Vieweriin. 
Näin nähdystä vaivasta saadaan kaikki hyöty irti ja asiak-
kaalle voidaan tarjota laajemman kohdeyleisön tavoit-
tavaa kokonaisuutta.
(vive.com 2017)
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*3D TALO VIEWERIN KUSTOMOITU ULKOASU*

Kuva 28 - Marzipanon ulkoasu muokattuna. 3D Talo 
360 Viewer noudattaa väreiltään 3D Talon graafista 
ohjeistoa
Kuvankaappaus, Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017
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5.2  ASIAKKAIDEN TARPEET

Työssäni saadun konsultoinnin pohjalta olen oppinut, 
ettei asiakkaana toimiva yritys osta itselleen tuotetta, vaan 
sijoittaa palveluun josta kokee itse liiketoiminnassaan 
hyötyvänsä. Tarjottavan palvelun tulee luoda asiakkaalle 
tarve ja samanaikaisesti vastata tähän. Asiakkaalle täytyy 
vakuuttaa tuotteistamisen yhteydessä avatut 3D Talo 360 
Viewerin käyttömahdollisuuksien tarjoamat edut ja näin 
vakuttaa tämä palvelun tarpeellisudesta.

5.2.1 360 ASTEISELLA KIERTOKÄYNNILLÄ SAAVUTETTAVA 
HYÖTY ASIAKKAALLE

3D Talon virtuaalitodellisuuden ratkaisuiksi rakennetut 
ympäristöt toimivat hienosti omassa käyttötarkoitukses-
saan. Suunnittelumalleja, tiloja ja ympäristöjen kokonai-
suuksia voidaan visualisoida virtuaalitodellisuuslasien läpi 
tarkasteltaviksi immersiivisiksi tiloiksi. Asiakas pääsee näin 
vierailemaan luodussa tilassa ja muokkaamaan kokonai-
suutta havaitsemiensa tarpeiden mukaiseksi. Tämä ratkai-
sumalli vaatii kuitenkin pääsyä virtuaalitodellisuuden vaati-
maan laitteistoon, eikä kykene tavoittamaan sisällöllään 
suuria yleisöjä. Näin luodut ympäristöt saadaan jaettua 
kattavammin yleisöä tavoittaen 3D Talo 360 Viewerin vo-
imin.

Yritystoiminnassaan 3D Talo tarjoaa asiakkaidensa 
ongelmiin ohjelmistollisia ratkaisuja. Toisinaan asiakas 
käyttää tarjottua kokonaisuutta omassa toiminnassaan, 
esimerkiksi suunnittelumalleja testatessa ja tarkastelles-
sa. Halutessaan jakaa tätä palvelua omille asiakkailleen, 
tulee tämän yrityksen järjestää esitystilaisuuksia luo-
dun kokonaisuuden näyttääkseen. 3D Talo 360 Viewer 
puolestaan toimii mainitusti nettisivupohjaisena palvelu-
na. Palvelimelle siirrettynä, päästään näitä Viewer kokonai-
suuksia tarkastelemaan millä internetselaimella varustet-
ulla laitteella hyvänsä. Lopputulosta voidaan esitellä koko 
tavoitetun verkoston laajuiselle kohdeyleisöllä pelkkää in-
ternetlinkkiä jakamalla. 
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5.2.2 TUOTTEEN SISÄISTÄMINEN ASIAKKAAN TOIMINTAAN

Menestyäkseen tuotteena, tulee 3D Talo 360 Viewer 
sisäistää asiakkaan omaan liiketoimintaan. Palvelun täytyy 
vastata asiakkaalle olennaisella tavalla tarpeeseen ja syn-
nyttää tavoitellussa kohdeyleisössä kysyntää. 

Kuvitellaan asiakkaana toimivan asunnonvälittäjänä ju-
lkisella sektorilla. Tällöin asiakkaan liiketoiminta pyörii 
yksityisasiakkaille ja yrityksille myytävän, tai vuokrattavan, 
hyödyn välittämisellä. Tämä asiakas pyrkii omalla toimin-
nallaan luomaan asiakkailleen hyötyä ja erottua omista kil-
pailijoistaan. Asunnonvälityksessä käytettyihin ilmoituksiin 
lisättävä 360 Viewer takaa tälle toimijalle juuri tätä. Asiak-
kaan asiakas etsii tarvettaan vastaavaa ratkaisua ja pääsee 
360 Viewerin välityksellä tutustumaan tarjottuun 

tuotteeseen selaimensa välityksellä. Näin välittäjänä toimi-
va yritys luo omalle asiakkaalleen lisäarvoa ja erottuu kil-
pailijoistaan. Tämänkaltaisen toiminnan sisäistettyä, mu-
odostuu siitä kiinteä osa välittäjän tarjoamaa palvelujen 
kokonaisuutta. Kohdeyleisö oppii odottamaan alalla vas-
taavaa hyötyä, eivätkä sitä tarjoamattomat toimijat erotu 
edukseen.
(lapti.fi/myytavat-asunnot/huoneisto/TA3808-kuopio-3h+k-
t+s-77.00  2017)

Tarjottu 360 Viewer luo asiakkaan liiketoimintaan hyö-
dyn, jolla synnytetään kysyntää ja kilpailuvalttia asiakkaan 
oman yritystoiminnan sektorilla. Näin palvelu saadaan 
sisäistettyä kiinteäksi osaksi asiakkaan päivittäistoimintaa.
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Kuva 29 - 3D Talon markkinoinnissaan käyttämä 360 
kiertoäynnin mockup lehti-ilmoitus 
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy 2017

28. Ernesti Niemi, 3D Talo Finland Oy
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6.0 VAIHTOEHTOISET RATKAISUT

Vastaavia interaktiivisia katselukokonaisuuksia voidaan tu-
ottaa 360 asteen kiertokäynnistä poikkeaviakin ratkaisuja 
hyödyntäen. Mainittu virtuaalitodellisuutena toteutettu 
esittely on tästä hyvä esimerkki. Siinä missä 360 asteen ki-
ertokäynti esittää käyttäjälleen kuvien muotoon taltioitua 
tilaa, pääse tämä virtuaalitodellisuutta hyödynnettäessä 
vierailemaan tilassa simuloidusti.
(3dtalo.fi 2017) 

Tämä ratkaisu ei kuitenkaan edellä mainitusti kykene tav-
oittamaan 360 Viewerin kaltaisia käyttäjämääriä. 360 as-
teen kiertokäyntiä vastaava kokemus voidaan kuitenkin 
toteuttaa vaihtoehtoisia ratkaisuja hyödyntäen.
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6.1 REALITY CAPTURE JA 3D MALLIT

360 asteen kiertokäynnin suurin ongelma piilee tilan luo-
vasta lähdemateriaalista. Käyttäjälle esitetään tarkastelta-
vaksi sarja interaktiivisia 360 asteen valokuvia. Kuvia sar-
jaksi liittämällä, rakennetaan näistä selkeä yhtäläinen tila. 
Tilan sisällä ei näin ollen voida vapaasti liikkua, tarkastelu-
pisteiden sitoutuessa ennalta valittuihin pisteisiin.
  
Vaihtoehtoisesti 360 Viewerin kaltainen kokonaisuus 
voidaan rakentaa todellisuuskaappauksen keinoin. Mat-
terportin kaltaiset palvelut tarjoavat asiakkailleen 3D mal-
leiksi tallennettua katselukokemusta oikean maailman 
kohteista. Tilat laaserkeilataan pistepilvimalliksi, jonka 
pohjalta vapaasti tutkittavat kokonaisuudet rakennetaan 
360 Viewerin tapaisiksi kokonaisuuksiksi. Ympäristöt koos-
tuvat 3D malleista valokuvien sijaan ja välittävät käyttä-
jälleen syvyyden ja tilan tunnetta huomattavasti 360 kuvia 
voimakkaammin. Näin palvelu säilöö taltioidun tilan ul-
komuodon ohessa myös ympäristön pintamuodot todel-
liseksi kolmiulotteiseksi kappaleeksi.
(matterport.com 2017) 

Pistepilvestä koostuvan kiertokäynnin erottaa 360 kuvista 
käytetty tekniikka. Siinä missä 360 asteinen kuva voidaan 
kaapata yksinkertaisellakin kameralla, eikä vaadi erityistä 
käyttäjäkoulutusta, ovat pistepilviksi ympäröivän tilan tal-
lentavat keilaimet huomattavan kalliita ja vaativat näiden 
jatkokäsittelyssä käytettävät ohjelmistot käyttäjältään alan 
tuntemusta.
(solidcomp.fi 2017, maanmittauslaitos.fi 2017)

Kuva 30 - 3D Talon käyttämä Faro S120 laaserkeilain 
Solidcomp Oy 2016, syväys Ernesti Niemi 2017

29
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6.2 360 ASTEINEN VIDEO

360 asteinen kiertokäynti luo asiakkaalle uniikin tavan kat-
selmoida taltioituja ympäristöjä. Aina tämä ei kuitenkaan 
ole asiakkaan toiveiden mukaista. Kuviin pohjautuvassa 
katselmoinnissa ei esimerkiksi liikettä, tai ääntä päästä tal-
tioimaan. Tällöin voidaan turvautua 360 asteiseen video-
sisältöön.

Toisin kuin 360 asteisia kuvia katsellessa, ei käyttäjä voi 
videota katsellessaan määrittää omaa sijaintiaan taltioi-
dussa ympäristössä. Videon kuvaaja päättää näytettävän 
kuvan etenemisestä käyttäjän puolesta. Käyttäjälle lu-
odaan edeltä käsin määritelty polku, jota pitkin kamera 
liikkuu kuvauksen määrittämää tahtia. Näin videon kuvaa-
ja pääsee vaikuttamaan siihen mitä haluaa asiakkaalleen 
näyttää ja minkä aikaa mitäkin kohtaa halutaan kuvata. Ti-
laa taltioidessa saadaan tallennettua ympäröivät äänet, tai 
videoiden editoinnin mukaisesti ehostaa näytettävää ma-
teriaalia äänin ja effektein. Työkalut ovat perinteiseen vid-
eotyöskentelyyn nähden samat. Kuvaa voidaan rytmittää 
ja leikata halutun tuntuman aikaansaamiseksi, tai näyttää 
sellaisenaan kuin tilanne kuvaushetkellä oikeasti olikin.
(rewind.co 2017)

360 asteisen videoinnin hyöty piileekin mielestäni etenkin 
ääntä kaipaavien tilanteiden, kuten musiikkiesityksien ja 
kamera-ajojen taltioinnissa. 

6.2.1 360 ASTEISEN VIDEON LUOMINEN

360 asteisia videoita luodessa yhdistetään videokuvauksen 
ja 360 kuvauksen hyödyt ja haitat. Itse kuvauksen teoria on 
sama kuin muussakin filmatisoinnissa. Videomateriaali ku-
vataan, käsitellään ja esitetään katsojilleen. Kuvauksessa 
tulee kuitenkin huomioida samat tekijät kuin 360 asteisia 
valokuviakin kaapatessa. Lopullista videota katsellessaan, 
pääsee käyttäjä itse valitsemaan katselukulmansa ennalta 
määrätyn kamera-ajon kulloisenakin hetkenä. Katsojaa on 
siis huomattavasti perinteistä videokuvausta vaikeampaa 
ohjata, eikä etukäteen voida tietää mihin asentoon käyttä-
jä päättää kulloinkin katselusektorinsa kääntää.
( blog.hubspot.com/marketing 2017)
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6.2.1.1 VIDEOKUVAUS

Videokuvauksessa lähdemateriaali luodaan kutakuinkin 
samoin kuin 360 asteisia kuviakin ottaessa. Useat 360 as-
teen kuvaukseen tarkoitetut modernit kamerat kykenevät 
tuottamaan niin 360 asteisia kuvia, kuin videoitakin. 
Samoin kuin valokuvattaessa 360 asteen sisältöä, voidaan 
videotakin kuvata kiinteästä pisteestä käsin. Näin saadaan 
taltioitua ympäristön liikkeet ja äänet sellaisenaan kuin ne 
kuvaushetkellä ovat. 360 asteen kuvauksesta poiketen, 
voidaan 360 asteen videokuvauksessa hyödyntää kameran 
sijainnin liikettä. Kuvaaja voi nauhoituksen aikana siirtää 
kameransa sijaintia ja näin kattaa saumattomaksi videoksi 
kokonaisia alueen läpikulkuja. 360 asteisten pisteiden vä-
lillä ei siis liikuta välietäisyyden mukaisien pisteiden välillä, 
vaan ikäänkuin saumattomasti lentäen.

Tämänkaltaisessa kuvauksessa tulee jälleen ottaa huo-
mioon kameran liikuttamiseen käytetyt menetelmät. Siinä 
missä yksitäisistä 360 asteen valokuvista voidaan kuvan-
muokkauksella poistaa kameraa kannatellut jalka, ei se 
videolta, ilman huomattavaa työn määrää, onnistu. Ylei-
simmin videota kuvataan 24 ruutua sekunnissa, mikä tar-
koittaa jokaisen videolla näkyvän sekunnin koostuvan 24 
peräkkäin esitetystä valokuvasta, joiden sarjattaisen esit-
tämisen seurauksena katsojalle syntyy illuusio liikkuvasta 
kuvasta. Tämän tallennetun kuvamäärän manuaalinen 
käsitteleminen ja kameraa pidelleen objektin poistaminen 
ei siis lyhyenkään videon kohdalla ole realistisesti mah-
dollista.
(gizmodo.com 2017)

Kuva 31 - Unityn kamera-an-
imaatiossa kameralle ker-
rotaan missä sen tulee olla 
minäkin hetkenä
Ernesti Niemi, 3D Talo Finland 
Oy 2017
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6.2.1.2 RENDEROINTI

Samoin kuin 360 asteisen kuvan kohdalla, voidaan 360 
asteinen video taltioida myös 3D malleista koostuvista 
ympäristöistä. Pohja tälle on sama kuin aikaisemmin käsitel-
lyn 360 kuvauksen kanssa. Kolmiulotteinen ympäristö rak-
ennetaan haluttuun ohjelmistoon ja taltioidaan ohjelman 
sisäisellä kameralla. Unity pelimoottorissa, kameran näky-
mää renderoiva 360 asteinen kameraskripti kykenee taltio-
imaan näkemäänsä kuvien tapaan myös videolle. Tällöin 
kameralla luodaan seurattava animaatiopolku (kuva 31, 
sivu 49), jota pitkin kamera tulee liikkumaan. Käytän-
nössä pelimoottorin kameralle kerrotaan missä pisteessä 
ja missä asennossa sen tulee minäkin hetkenä olla. Näin 
luodaan kamera-ajo, jonka kamera toteuttaa itsenäisesti. 
Renderoinnin asetukset täytetään samoin kuin 360 kuvaa 
renderoidessa. Kameralle kerrotaan montako kuvaa sen 
tulee prosessoida kulloisenkin sekunnin aikana ja millä 
resoluutiolla nämä kuvat taltioidaan.
(docs.unity3d.com 2017)

Tämän renderoinnin käynnistyttyä, aloittaa kamera ajonsa 
määritettyä polkua pitkin. Annettujen ehtojen mukaisesti, 
kamera pysähtyy halutun monta kertaa sekunnin animaa-
tion aikana taltioimaan 360 asteisesti näkemäänsä kuvaa, 
ennen jatkamistaan eteenpäin. Näin 60 kuvan sekunnis-
sa kaappaavalla päivitystaajuudella syntyy renderoinnin 
yhteydessä 600 kuvaa 10 sekunnin ajoa kohden, jotka 
kamera ajon suoritettuaan käytetty skripti kokoaa videok-
si. 

6.2.2 360 ASTEISEN VIDEON KÄSITTELY JA KATSELMOINTI

360 asteinen video noudattaa tämänkin suhteen samoja 
ehtoja 360 asteisen kuvauksen kanssa. Videomateriaali 
koostuu käytännössä lukuisista peräkkäin näytettävistä 
360 asteisista kuvista jolloin sen katselemiseksi tulee 
jälleen käytetylle ohjelmistolle kertoa videon olevan 360 
asteinen. Tämä kirjoitetaan kuvien tavoin videon meta-
dataan.

Video avataan halutussa videonkäsittelyohjelmassa, missä 
se muokataan halutunlaiseksi perinteisen videomateriaalin 
tavoin. Mahdollisen editointityön ja videota muokkaavien 
effektien määrittelyn päätteeksi tuotos käsitellään haluttu-
un videotiedostotyyppiin ja tälle kerrotaan videon sisällön 
koostuvan 360 asteen materiaalista. Adobe Premiere Pron 
kaltaiset videon muokkaus ohjelmistot kykenevät tämän 
kaiken suorittamaan.

Näin syntynyttä 360 asteista videota voidaan tarkastel-
la 360 asteisen kuvan tavoin joko käyttäjän laitteen kat-
seluikkunassa, tai ladattuna valitun palvelun välityksellä. 
Facebookin, Youtuben ja Vimeon kaltaiset palvelut mah-
dollistavat kaikki 360 asteisen videon katselmoinnin ja ja-
kamisen.
(helpx.adobe.com 2017, androidcentral.com 2017,
gizmodo.com 2017)
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7 YHTEENVETO

360 Asteinen kiertokäynti toimii erinomaisesti tilojen vi-
sualisoinnin työkaluna. Uniikkina ratkaisuna, voidaan 
olemassa olevat ympäristöt ja digitaaliset mallit kaapata 
kevyeen interaktiiviseen muotoon ja jakaa internetin väli-
tyksellä lukuisilla eri näyttölaitteilla tarkasteltaviksi. 

360 asteinen kuvaus noudattaa pitkälti samoja sääntöjä 
perinteisen kuvauksen kanssa, tuoden kuitenkin muka-
naan omat haasteena jotka tulee aina kuvattaessa ottaa 
huomioon. Mikäli valokuvaus ei ole vaihtoehto, voidaan 
tilat mallintaa ja näin kaapata 360 asteiseksi kiertokäyn-
niksi. Tähän ryhtymiselle tulisi kuitenkin olla hyvä syy, kol-
miulotteisen ympäristön vaatiman työmäärän suuruuden 
johdosta. 3D Talolla yritystoiminnan keskiöön kuuluvan 
virtuaalitodellisuuden ympäristöjen rakennuksen sivu-
tuotteena kykenemme vaivatta tämänkin toteuttamaan. 
Mallinus- ja ympäristönrakennustyötä ei tehdä ensisijais-
esti 360 asteen kiertokäynti mielessä. Tätä hyödyntäen lu-
omme asiakkaalle mittavaa lisäarvoa. Ihmistä on läpi his-
torian kiinnostanut tilojen visuaalinen simulointi. Kysyntää 
tämänkaltaiselle tarjonnalle siis ehdottomasti löytyy. 

Voimme hyödyntää 3D Talo 360 Vieweriä niin tila- ja tu-
ote-esittelyssä, kuin markkinoinnin työkalunakin. Taltio-
imamme tilat luovutetaan asiakkaan käyettäväksi ja sa-
malla esittelemme omaa osaamistamme yksinkertaisen 
netin välityksellä jaettavan palvelun muodossa. Palvelu 
on tuotteistettu selkeäksi osaksi yrityksen toimintaa 3D 
Talolla ja asiakkaamme ovat osoittaneet toistuvaa kiin-
nostustaan. Pyrimme pitämään jokaisen tehdyn 3D Talo 
360 Viewerin ajan tasalla ja kehittämään kokonaisuutta 
toiminnallisuudeltaan ja ulkonäöltään aina vain viimeis-
tellympään suuntaan. Uudet tarpeet ja ideat ilmenevät 
toistuvasti asiakasprojektiemme myötä, minkä seurauk-
sena kehitämme jälleen tapoja hyödyntää näitä ratkaisuja 
tuottamassamme palvelussa. Stereoskooppinen katselu, 
eli kuvan jakaminen käyttäjän silmille kahdeksi erilliseksi 
kuvaksi (kolmiulotteisena mobiililaitteilla tavoitettavan vir-
tuaalitodellisuuden saavuttamiskesi), odottaa seuraavana 
vuoroaan kehittyvän palvelun ominaisuuksien listalla. 

Palveluna 360 asteinen kiertokäynti tarjoaa täysin uniikkia 
ratkaisua, jonka käyttömahdollisuudet taipuvat tarpee-
seen kuin tarpeeseen. Relevanttina pysyäkseen, ei sen ke-
hitystä voida kuitenkaan lopettaa. Jokainen luotu vieweri 
olkoon edellistä parempi kokonaisuus.

Ernesti Niemi, 2017
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8 LÄHTEET
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