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Tässä insinöörityössä on tarkoitus tutkia laajennetun todellisuuden käyttämistä asemakaavoituksen
havainnollistamisessa.
Insinöörityössä tutkittiin vedä ja pudota -tyyppisiä valmiita laajennetun todellisuuden sovelluksia,
jotka olivat yhteensopivia Esrin CityEngine-sovelluksen kanssa. Tutkituista sovelluksista valittiin yksi
käytännön kokeiluun, joka liittyi todelliseen kaavahankkeeseen. Käytännön kokeilussa
asemakaavakarttaa pyrittiin havainnollistamaan laajennetun todellisuuden avulla. Tulevia
rakennuksia pyrittiin havainnollistamaan myös rakennusten todellisessa sijainnissa ja niiden
todellisessa mittakaavassa.
Käytännön kokeilussa luotiin 3D-mallit CityEnginellä. 3D-mallit sisälsivät ympäristön rakennukset,
kasvillisuuspisteet sekä uudet tulevat rakennukset. Mallit vietiin laajennetun todellisuuden
sovellukseen. Laajennetun todellisuuden sovelluksessa asetettiin kaavakartta tunnisteeksi.
Rakennukset asetettiin kaavakartan päälle, niin että rakennukset ja kasvillisuus pisteet olivat kartan
päällä, niiden todellisilla paikoillaan. Kun käyttäjä skannaa laajennetun todellisuuden sovelluksella
kaavakarttaa, ilmestyvät 3D-mallit näyttöpäätteeseen kaavakartan päälle. Suunnittelualueen
naapureille ja lähialueelle lähetettiin laajennetun todellisuuden käyttöohjeet nähtävilläolosta
tiedottavan kirjeen mukana. Ohjeet lisättiin myös internetiin Keravan kaupungin sivuille.
Insinöörityön tulokset vastasivat odotuksia osittain. Reunaehdot täyttäviä laajennetun
todellisuuden sovelluksia löytyi kaksi. Kumpikaan löydetyistä sovelluksesta ei hyödyntänyt GPSpaikannusta tunnistuksessa, joten rakennuksien esittäminen todellisessa sijainnissa ja todellisessa
mittakaavassa ei onnistunut. Laajennetun todellisuuden sovelluksilla pystytään nykyaikana
kuitenkin havainnollistamaan kaavakarttoja näyttävästi. Kaavakartan havainnollistaminen voi
auttaa osallisia ymmärtämään paremmin, mitä kaavalla ollaan tekemässä. Laajennetun
todellisuuden tuleminen kaavoitukseen vaatii vielä sovellusten kehittämistä. Kun vedä ja pudota tyylisiin laajennetun todellisuuden sovelluksiin tulevaisuudessa lisätään GPS-tunnistus, sovelluksilla
saatu hyöty vastaa paremmin asemakaavoituksen tarvetta. Sovelluksien täytyy kehittymisen
jälkeenkin olla helppokäyttöisiä sekä käyttäjien että sisällön luojien näkökulmista, muuten kuntien
ja käyttäjien resurssit eivät riitä tekniikan käyttöönottamiseen. Laajennetun todellisuuden käytön
esteenä voi olla myös sovelluskehittäjien olematon markkinointi kuntien suuntaan.
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Lyhenteet ja käsitteet
AR

Augmented reality. Suomen kielessä tunnetaan termeillä laajennettu todellisuus,
täydennetty todellisuus tai lisätty todellisuus. Laajennettu todellisuus on
todellisuutta, jota on laajennettu digitaalisin keinoin.

GPS

Global

Positioning

System.

Yhdysvaltojen

kehittämä

globaali

satelliittipaikannusjärjestelmä
HTML-väri

Hypertext Markup Language. Html-väri voidaan ilmaista heksadesimaaliluvuilla.
Lukuarvojen eteen tulee aina ”#”-merkki. Jonka jälkeen annetaan punaisen värin
arvot, seuraavaksi vihreän värin arvot ja viimeiseksi sinisen värin arvot. Arvot
voivat sisältää sekä numeroita että kirjaimia.

markkeri

Laajennetun todellisuuden seurantajärjestelmän käyttämä tunniste. Englannin
kielellä käytetään termiä Trackers. Markkerina voi olla kuva, kuvio tai vaikka QRkoodi.

MRA

Maankäyttö- ja rakennusasetus

MRL

Maankäyttö- ja rakennuslaki

OAS

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SDK

Software development kit, eli sovelluskehityspaketti. Ohjelmoinnin avulla
pystytään SDK-pohjaiseen ratkaisuun, lisäämään sisältöä muista sovelluksista.

VR

Virtual reality. Suomeksi virtuaalinen todellisuus.

WEB

World Wide Web. Hajautettu hypertekstijärjestelmä. Hypertekstiä luetaan webselaimella. Selain hakee dokumentteja web-palvelimelta. Web-sivut esitetään
piirtämällä dokumentin sisältö käyttäjän näytölle.
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1

Johdanto

Laajennetussa todellisuudessa lisätään digitaalista sisältöä todelliseen maailmaan. Digitaalinen
sisältö muodostetaan näyttöpäätteelle, jonka läpi näkyy myös todellinen maailma. Yleisin
käytettävä laajennetun todellisuuden näyttöpääte maailmassa on älypuhelin. Älypuhelimessa
näytön läpinäkyvyys toteutuu älypuhelimen kameran avulla.

Laajennetun todellisuuden käyttämistä kaavoituksen havainnollistamisteen ei ole aiemmin
juurikaan tutkittu. Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia laajennetun todellisuuden
käyttämistä asemakaavoituksen havainnollistamiseen.

Insinöörityön on tilannut Keravan kaupunki. Kerava on noin 35 000 asukkaan kokoinen kaupunki.
Keravan kaupunki hoitaa omatoimisesti sekä yleis- että asemakaavoituksen. Insinöörityön
tarkoituksena on kehittää asemakaavan havainnollistamista. Insinöörityön tavoitteena on löytää
sellainen tekninen ratkaisu, joka

-

on yhteensopiva kaupungin muiden teknisten ohjelmien kanssa

-

on helppokäyttöinen kaupungin työntekijöille, jotta kaupungin resurssit riittävät sen
käyttämiseen

-

on helppokäyttöinen loppukäyttäjille eli kuntalaisille

-

on kustannuksiltaan kohtuullinen, jotta sovelluksen käyttö olisi kaupungin
näkökulmasta tarkoituksen mukaista kustannuksiin ja saatavaan hyötyyn nähden

Insinöörityön tarkoitus on kehittää asemakaavoituksen havainnollistamista ja työn tavoitteena
on löytää Keravan kaupungille soveltuva tekninen ratkaisu, josta voi olla hyötyä muillekin.

Tämä insinöörityö tuo Keravan kaupungille sekä muille lukijoille tietoa asemakaavan
havainnollistamisen mahdollisuuksista ja tietoa siitä, mitä laajennettu todellisuus tarkoittaa ja
mihin sitä voi hyödyntää. Työssä tutustutaan myös laajennetun todellisuuden tekniseen
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toimintaan ja valmiiden sovellusten kustannuksiin. Tämä insinöörityö lisää kattavasti lukijan
tietoisuuttaa laajennetusta todellisuudesta.

Laadukas havainnollistamistekniikka voi auttaa kuntalaisia hahmottamaan kaavakartan sisältöä
paremmin kuin nykytilanteessa. Nykytilanteessa kuntalaisilla on lain vaatima oikeus vaikuttaa
asemakaavoitukseen, mutta kaavoituksesta ei heillä välttämättä ole juurinkaan ymmärrystä.
Paremman havainnollistamisen avulla voidaan asemakaavan sisältö esittää ymmärrettävämmin
kaikille osallisille.

Tämän insinöörityön toisessa luvussa käsitellään asemakaavoituksen eri vaiheita ja sitä, mitä
vaatimuksia asemakaavoitukselle on asetettu maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL).
Asemakaavoituksen prosessia ja MRL:n vaatimuksia tutkitaan niiltä osin, kuin asemakaavan
havainnollistamisen kannalta on tarpeellista.

Kolmannessa luvussa tutkitaan laajennettua todellisuutta. Luvussa tutustutaan lyhyesti
laajennetun todellisuuden lähihistoriaan. Laajennetun todellisuuden Tekniikka -luvussa 3.3
tutkitaan ja valotetaan sekä markkeritonta että markkerillista tekniikkaa. Markkeri-tekniikassa
tunnisteena käytetään jotain kuvaa tai kuviota. Markkeriton tekniikka voi toimia GPS:n (Global
Position Systems) avulla tai ympäristöstä erottuvien geometriamuotojen avulla. Luvussa
tutkitaan lisäksi laajennetun todellisuuden käyttämistä nykytilanteessa sekä tekniikan
mahdollisuuksia. Käyttöönoton esteet selvitetään myös lyhyesti. Luvun lopussa tutkitaan
olemassa olevien sovellusten ominaisuuksia ja hintoja.

Neljännessä luvussa selostetaan käytännön kokeilua. Kolmannessa luvussa tutkituista
laajennetun todellisuuden sovelluksista valitaan yksi käytännön kokeiluun. Käytännön kokeiluun
valitun sovelluksen on täytettävä Keravan kaupungin asettamat vaatimukset. Kokeilussa
tehdään 3D-malli Esrin CityEngine-ohjelmalla. Malli viedään laajennetun todellisuuden
sovellukseen. Tunnisteena toimii asemakaavakartta. Käyttäjille laaditan laajennetun
todellisuuden sovelluksen käyttöohjeet ja ohjeet lähetetään nähtävilläolotiedotteen mukana
käyttäjille sekä esitetään internetissä ja yhteispalvelupisteellä.

Viidennessä luvussa kerrotaan työn lopputuloksesta. Luvussa tehdään johtopäätökset koko
työstä ja pohditaan ratkaisujen käyttökelpoisuutta. Luvussa käy ilmi, päästiinkö asetettuihin
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tavoitteisiin kokonaan tai osittain. Luvussa myös pohditaan, mitä vaaditaan siihen, että
laajennetun todellisuuden tekniikka tulee yleisesti käyttöön kaavoituksessa.

2

2.1

Asemakaava

Asemakaavan laatiminen maankäyttö- ja rakennuslaissa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 50 § mukaan asemakaava on tarkoitettu osoittamaan
tarpeelliset maa-alueet eri käyttötarkoituksia varten sekä ohjata muutenkin maankäyttöä ja
rakentamista. Maankäyttöä ja rakentamista tulisi ohjata kaavan tai muun ohjaustavoitteen
edellyttämällä tavalla. Asemakaavalla täytyy edistää olemassa olevaa rakennuskannan käyttöä
sekä ottaa huomioon kaupunki- ja maisemakuvan paikalliset olosuhteet. Asemakaavalla ohjatun
rakentamisen tulee perustua hyvään rakentamistapaan. (1.)

MRL:n 20 §:n mukaan yli 6 000 asukkaan kunnissa tulee olla kaavoittaja. Maankäyttö- ja
rakennusasetuksen (MRA) 3 §:n mukaan kaavanlaatijalla tulee olla korkeakoulututkinto, joka
soveltuu kyseiseen suunnittelutehtävään. Koulutusvaatimuksen lisäksi kaavanlaatijalla tulee olla
riittävä työkokemus tapauskohtaisesti työtehtävän vaativuuden mukaa. (2.) Kunnalla on
kaavoitusmonopoli. Kunta saa siis itse päättää, minne alueelle kaavoitetaan ja milloin.
Maanomistajalla ei ole oikeutta saada asemakaavaa haluamalleen kiinteistölleen, poikkeuksena
kaavoitussopimukset. (3, s.13.) MRL 91 b § momentin 2 mukaan maanomistaja voi tehdä kunnan
kanssa sitovan sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä (1).

MRL 6:n §:n mukaan kaavan valmistelijan on oltava vuorovaikutuksessa osallisten kanssa.
MRL:n 62 §:n mukaan osallisilla tarkoitetaan suunnittelualueen asukkaiden lisäksi ihmisiä, joiden
työntekoon tai muihin oloihin kaava mahdollisesti vaikuttaa. Saman pykälän mukaan osallisiin
kuuluvat myös yhteisöt ja viranomaiset, joiden toimialaan kaava vaikuttaa. (1.)

MRL:n 52 §:n mukaan asemakaava hyväksytään kunnan valtuustossa tai johtosäännön nojalla
siirretyssä elimessä, kuten hallituksessa tai lautakunnassa (1; 3, s. 13). MRL:n 188 §:n mukaan
kaavan päätökseen voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kuntalain edellyttämällä tavalla
(1; 3, s. 18).
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2.2

Kaavoitusprosessi

Kaavoitusprosessi (Kuva 1) alkaa aloitus- ja vireilletulovaiheesta, jonka jälkeen laaditaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos. Valmisteluvaiheen jälkeen
tehdään kaavaehdotus, jonka kaupungin valtuusto hyväksyy. Hyväksymisen jälkeen kaava voi
tulla lainvoimaiseksi.

Kuva 1. Kaavaprosessin kulku kuvana (4).

2.2.1

Aloitusvaihe

Aloitusvaiheessa asemakaava tulee vireille. Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto tai
lautakunta päättää asemakaavan vireilletulosta. Jos kyseessä on vähäisempi asemakaava,
päätöksen vireilletulosta voi tehdä myös kaavoituspäällikkö, viranhaltijapäätöksenä. (4.)
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2.2.2

Valmisteluvaihe eli luonnosvaihe

Asemakaavaa

laadittaessa

MRL

63

§

määrää

suunnitelman

osallistumisesta

ja

vuorovaikutuksesta sekä vaikutusten arvioinnista (1).

Kaavan valmisteluvaiheeseen kuuluvat osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä
kaavaluonnos (4). OAS:ssa kerrotaan kaavoituksen tavoitteet sekä lähtökohdat. OAS:ssa
kerrotaan myös suunnittelualueen sijainti, miten ja mitä suunnitellaan sekä kuinka vaikutusten
arviointi ja vuorovaikutus järjestetään. OAS:sta käy lisäksi ilmi kaavan valmistelija sekä
kaavaprosessin eteneminen valmistelusta päätöksentekoon asti. (4; 5; 6.) OAS:a yleensä
havainnollistetaan kuvien avulla (6). OAS:n pohjalta tehdään kaavaluonnos. OAS ja
kaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. (4; 5.)

2.2.3

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaiheen aineistojen ja saatujen lausuntojen sekä mielipiteiden pohjalta tehdään
kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osallinen voi antaa siitä
tarvittaessa muistutuksen. (4; 5; 6.) Kaavaehdotuksesta pyydetään myös lain vaatimat
viranomaislausunnot (4; 5).

MRL:n 65 §:n mukaan kaavaehdotus täytyy asettaa julkisesti nähtäville, ja siitä pitää tiedottaa
osallisille.

Osallisille

on

järjestettävä

mahdollisuus

muistutuksien

antamiseen

kaavaehdotuksesta. Kunnan on annettava perusteltu vastaus niiden osallisten kannanottoon,
jotka ovat jättäneet osoitteensa muistutusta tehdessään. (1.)

2.2.4

Hyväksymisvaihe

MRL:n 52 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavat. Kunnat voivat kuitenkin
johtosääntöjensä avulla siirtää hyväksymisoikeuden kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. (1.)

Vaativuudesta riippuen kaavat hyväksytetään eri kokoonpanoilla. Merkittävät asemakaavat
hyväksytetään aina kaupunginvaltuustossa. Vähäiset kaavat, jotka kuitenkin sisältävät
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maankäyttösopimuksen, hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Muut vähäiset asemakaavat
voidaan hyväksyttää maankäyttösuunnittelusta vastaavalla lautakunnalla. (6.)

2.2.5

Kaavan voimaantulo

Asemakaavapäätöksestä voi valittaa paikalliseen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden
päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (4; 5; 6.) Valitusaika on 30
päivää, ja mikäli valituksia ei ole tullut, valitusajan päätyttyä kuulutetaan asemakaavan
voimaantulosta (1; 4; 6). Jos asemakaavapäätöksestä on toisaalta valitettu, mutta valitukset
hylätään, asemakaava tulee voimaan oikeuskäsittelyn jälkeen kuuluttamalla siitä (5; 6).

2.3

2.3.1

Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen tavoitteet

MRL:n 1 §:n momentti 2 kertoo lain osatavoitteesta, jonka mukaan lain avulla pyritään
antamaan jokaiselle mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun. Lain avulla pyritään myös
turvaamaan vuorovaikutteisuus sekä suunnittelun laatu. Tavoitteena on lisäksi turvata
asiantuntemuksen monipuolisuus ja tiedottamisen avoimuus. (1.) Kaavoituksesta täytyy
tiedottaa niin, että osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön. Tiedoksi täytyy saattaa
kaavan eri vaihtoehdot, lähtötilanne sekä kaavan tavoitteet. Osallisilla täytyy olla mahdollisuus
lausua mielipide kaavaa valmistaessa joko suullisesti tai kirjallisesti. Osallisia ovat viranomaiset,
yhteisöt sekä melkein kaikki kuntalaiset. Kunnan täytyy pyytää myös viranomaislausunnot
asemakaavaehdotuksesta. Tarvittaessa lausunnot on pyydettävä yhteisöiltä. Kaavoittajan on
kirjoitettava perusteltu vastine mielipiteisiin ja lausuntoihin. Hyvän vuorovaikutuksen
tavoitteena on ollut valitusmäärien pienentäminen, mikä ei valitusmäärissä ole kuitenkaan
toistaiseksi toteutunut. (3, s. 16-17.)

2.3.2

Nähtävilläolo

MRA:n 27 §:n mukaan asemakaavaehdotus on asetettava nähtäville vähintään 14 päiväksi, jos
kyseessä on vähäinen kaava, muuten asemakaavaehdotus on asetettava nähtäville vähintään 30
päivän ajaksi. Nähtäville tulosta on ilmoitettava saman lailla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa
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julkaistaan. Mikäli asemakaavan vaikutusten merkittävyys niin edellyttää, on tiedottaminen
järjestettävä laajemmin.

Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus

kaavaehdotuksesta. (2.)

Valmistelu- eli luonnosvaiheessa mielipiteet voidaan antaa nähtävilläoloaikana suullisesti tai
kirjallisesti.

Luonnosvaiheessa

mielipiteet

osoitetaan

kaupunkisuunnittelulle,

mutta

ehdotusvaiheessa muistutukset kohdistetaan kaupunginhallitukselle.

Esimerkiksi Porin kaupunki asettaa asemakaavaprosessissaan nähtäville sekä hankkeen
vireilletulon että osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen, kaavaehdotuksen
sekä asemakaavan vahvistuspäätöksen. (7.)

2.3.3

Asukastilaisuudet, työpajat ja kaavoittajan vastaanotot

Kaavoitusprosessin vuorovaikutus voidaan järjestää nähtävilläolon lisäksi myös esimerkiksi
asukastilaisuuksilla, työpajoilla ja kaavoittajan vastaanotolla, jotka järjestetään yleensä
kaavahankkeiden alussa. Perinteinen asukastilaisuus on näistä yleisin, sitä vuorovaikutteisempi
työpaja vaativin ja kaavoittajan vastaanotto kevein, ja se soveltuu paremmin vaikutuksiltaan
vähemmän merkittäviin kaavaprosesseihin. (6.)

2.3.4

Viranomaisyhteistyö

MRL asettaa minimivaatimukset viranomaisneuvotteluille. Vähimmäisvaatimuksen mukaan
vähintään kerran vuodessa on käytävä kehittämiskeskustelu. (3, s. 18; 1.) MRL:n 8 §:n mukaan
kehittämiskeskustelu käydään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa (1).

Kaavoitusta käynnistäessä ja tarvittaessa myöhemmässäkin vaiheessa, täytyy käydä
viranomaisneuvottelut eri viranomaisten kanssa. MRA:n 26 §:n mukaan viranomaisneuvottelut
on järjestettävä kaavaa valmisteltaessa ennen kuin asemakaava asetetaan nähtäville ja ennen
kuin osallisille järjestetään mahdollisuus antaa valmisteluaineistosta mielipiteitä. Tarvittaessa
viranomaisneuvottelut on järjestettävä myös kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen sekä
lausuntojen ja muistutuksien esittämisen jälkeen. Neuvotteluun osallistuvat ne viranomaiset
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joiden toimialaa asemakaava koskee. Neuvotteluista laaditaan muistio, johon kirjataan
neuvotteluiden kannanotot ja läpi käydyt asiat (2.)

2.3.5

Vuorovaikutuksen ongelmia

Sari Puustisen (8, s. 329–330) mukaan kaavoitukseen ja kaavoittajiin on kohdistunut 2000-luvun
alkupuolella huomattavaa kritiikkiä ja suoranaista luottamuspulaa. Luottamuspulaa on
havaittavissa sekä kaavoittajien puolelta osallisiin, että osallisten puolelta kaavoittajiin.
Vallitsevan tilanteen keskellä osallistumisen aidot vaikutusmahdollisuudet on jopa
kyseenalaistettu. Suuria ongelmia vuorovaikutukseen tuovat vaikuttamisen lähtöasetelmat.
Perinteiset asukastilaisuudet ovat kaavoihin kangistuneita ja aito syvällinen keskustelu ei tahdo
niissä luonnistua kyseisessä asetelmassa. Yleisötilaisuuksiin täytyisi löytää uusia menetelmiä tai
osallistumisen muotoja. (8, s. 329–330.)

2.4

2.4.1

Visuaalinen kaupunkisuunnittelu

Nykytila

Suomessa on 3D-kaupunkimalleja käytössä suurimmissa kaupungeissa, kuten Oulussa,
Espoossa, Tampereella, Vantaalla ja Helsingissä (9, s. 12; 10). Oskari Liukkonen on
diplomityössään kysellyt kunnilta ympäri suomea 3D-kaupunkimallinnuksesa käytöstä. Suurin
osa vastaajista kertoi, että 3D-kaupunkimallia hyödynnetään suunnittelun tukena. Lisäksi
useissa vastauksissa todettiin, että 3D-kaupunkimallia hyödynnetään myös visualisoinnin
parantamiseen, päätöksenteon tueksi sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen. Liukkosen
kyselyyn vastasi yhteensä 47 henkilöä Suomen eri kunnista. (9, s. 13-14.)

Oulun kaupungissa 3D-kaupunkimallin on tarkoitus parantaa osallistavaa kaupunkisuunnittelua
kehittämällä suunnitelmien havainnollistamista. Kaupunkimallin avulla myös kerätään
kuntalaisten palautetta kaupunkisuunnittelusta sekä muista suunnitelmista. Oulussa 3Dkaupunkimalliin liittyviä suunnitelmia sekä kaavoja voidaan esittää virtuaalitodellisuuden avulla.
(10.)
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2.4.2

Tulevaisuuden näkymät

Laajennettu todellisuus on tulevaisuudessa avainasemassa kaupunkisuunnittelun visualisoinnin
ja suunnitteluprosessin kehityksessä. Laajennettu todellisuus (Augmented reality, AR) tarjoaa
loputtomat mahdollisuudet kaupunkisuunnitteluun, mutta AR-tekniikka vaatii kuitenkin vielä
paljon tutkimus- ja kehitystyötä saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.

Cirulis ja Brigmanis ovat aloittaneet City 3D-AR -nimisen laajennetun todellisuuden sovelluksen
kehitystä. City 3D-AR -sovelluksen on tarkoitus erikoistua kaupunkisuunnitteluun. Sovelluksen
avulla voidaan virtuaalinen 3D-rakennus pystyttää keskelle todellista kaupunkia (Kuva 2). (11, s.
72.)

Kuva 2. Linja-autoaseman päälle suunniteltu rakennus pystytään näkemään oikeassa paikassa ja oikeassa
mittakaavassa laajennetun todellisuuden tekniikalla (11, s. 72).

Ympäristöministeriön

lainsäädäntövalmistelija

Jaana

Junnila

toi

esille

digiaikaisen

kaavanlaadintamahdollisuuden FCG:n Digikaavahankkeen workshopissa kesäkuussa 2017.
Junnilan mukaan kaava voisi olla tulevaisuudessa vain yksi digitaalinen kartta, jossa on eritasoisia
kaavoja sekä näkymiä. Sipoo, Viitasaari, Pihtipudas ja Oulu ovat pilotoimassa ja kehittämässä
uuden aikaista digikaavaa. FCG:n vetämä Digikaavahanke on osa ympäristöministeriön
rahoittamaa KIRA-digi-hanketta. KIRA-digin tarkoitus on kehittää rakentamisen ja rakennetun
ympäristön digitalisaatiota. (12.)
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3

3.1

Laajennettu todellisuus

Määritelmä ja käyttö

Laajennettu todellisuus on sanastokeskuksen mukaan suomenkielinen vastine
englanninkieliselle termille augmented reality (AR) (13). Monissa teoksissa käytetään myös
termiä lisätty todellisuus, kuten Sami Salmenkiven (14, s. 76) teoksessa Digitaalitodellisuus:
seuraava murros on täällä.

Laajennettu todellisuus on digitaalisen sisällön yhdistämistä todellisuuden näkymään.
Digikerrostuman yhdistyminen todellisuuteen pystytään havaitsemaan linssin avulla, kuten
älypuhelimen näytön ja kameran avulla. (14, s. 77–79.)

3.2

Historia

Tietokonetutkija Ivan Sutherland kehitti vuonna 1966 päässä pidettävän laajennetun
todellisuuden näytön, mutta Tom Caudell käytti ensimmäisenä englanninkielistä termiä
augmented reality vuonna 1990.Caudell oli Boeingin palveluksessa, ja siellä työntekijät
käyttivät laajennetun todellisuuden teknologiaa lentokoneiden sähköjohtojen asentamisessa.
(14, s. 83–84; 11, s. 73.)

Laajennetun todellisuuden sovelluksien ajateltiin kehityksen alkupuolella soveltuvan erityisen
hyvin paikannukseen. Paikantamisessa laajennetun todellisuuden sovellukset eivät kuitenkaan
pärjää digitaalisille kartoille. Laajennetun todellisuuden sovellukset näyttävät suunnan
kohteeseen, mutta suunta on linnuntietä pitkin. Laajennetun todellisuuden sovellukset
opastavat siis kulkemaan rakennusten läpi. (14, s. 81–82.)

Columbian yliopiston professori Steve K. Feiner esitteli 2000-luvun alussa laajennetun
todellisuuden tekniikkaa. Hänellä oli päässään lasit, jotka muistuttivat hiihtolaseja. Selässään
hänellä oli reppu, jossa oli mukanaan siihen aikaan tehokas keskusyksikkö. Tuolloin tekniikka oli
kiinnostavampaa kuin käyttökohteet, mihin tekniikkaa aiottiin käyttää. Feiner oli tehnyt sellaisia
tietomalleja, että kun käyttäjät katsovat lasit päässään rakennusta päin, he näkevät kaikki
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rakennuksen

osastojen

nimet

verkkosivuineen.

Vielä

2000-luvun

alussa

pelkkien

tekstimuotoisten tietojen ilmestyminen laajennettuna todellisuutena edellytti kymmenen kiloa
painavan keskusyksikön. Feiner ennusti 2000-luvun alussa, että tulevaisuudessa AR-tekniikan
keskusyksiköitten koko kehittyy MP3-soittiminen kokoisiksi. Reilu kymmenen vuotta
myöhemmin hänen ennustuksensa kävi toteen. Nykyään lisätyn todellisuuden keskusyksiköt
ovat älypuhelimia, jotka ovat kokoluokaltaan MP3-soittimia. Laajennetun todellisuuden
laitteiden pieni koko mahdollistaa sen, että tekniikka saavuttaa tavalliset ihmiset. Kun tekniikka
saavuttaa suuremman massan, tämä luo painetta kehittää uusia laajennetun todellisuuden
sovelluksia. (14, s. 84–86.)

Pokémon Go on laajennetun todellisuuden tekniikan avulla toteutettu peli, joka nautti suurta
suosiota saapuessaan markkinoille vuonna 2016. Koko laajennetun todellisuuden tekniikka tuli
tunnetuksi Pokémon Go:n ansiosta. Lokakuusta 2016 alkaen Niantic Labs sai tuottoa Pokémon
Go:n ansiosta puolessa vuodessa 600 miljoonan dollarin arvosta. Peli lisäsi myös Nintendon
laitteistomyyntiä 19 prosenttia. (15.)

3.3

Tekniikka

Laajennettu todellisuus eroaa virtuaalitodellisuudesta siinä, että virtuaalitodellisuudessa
käyttäjä näkee vain keinotekoista maailmaa, kun taas laajennetussa todellisuudessa käyttäjä
havainnoi todellista maailmaa, johon on lisätty keinotekoista todellisuutta. Azuman (16, s. 2)
mukaan laajennetun todellisuuden tunnistaa siitä, että järjestelmä yhdistää todellisen ja
virtuaalisen maailman. Edellisen lisäksi järjestelmän on oltava interaktiivinen ja toimittava
reaaliajassa, ja sen täytyy kyetä esittämään 3D-malleja. Esimerkiksi kalvo- tai 2-D peittokuvat
eivät ole Azuman mukaan laajennettua todellisuutta. (16, s. 2.)

AR-tekniikassa älypuhelimet toimivat käyttäjän apuaivoina. Älypuhelimet käsittelevät samalla
tekniikalla linssin havaintoja, kuin ihmisen aivot käsittelevät silmien havaintoja. Ihmisen aivot
kääntävät silmien alkuperäiset havainnot ylösalaisin, mutta älypuhelimet tulkitsevat linssiensä
havaintoja omalla tavallaan, kuten näkevät pankkiautomaatin rakennusten läpi tai kääntävät
näkemänsä tekstin kielestä toiseen. Käyttäjälle AR-tekniikan on yksinkertaista. Käyttäjä vain
laittaa kameranäkymän päälle, ja näyttöön ponnahtaa laajennettua todellisuutta. (14, s. 77–
79.)
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3.3.1

Pääelementit

Laajennettu todellisuus koostuu neljästä elementistä. Ensimmäinen elementti koostu
näyttölaitteesta. Näytön tehtävänä on esittää samanaikaisesti todellinen maailma ja
virtuaalinen sisältö. Näytöt voidaan luokitella kolmeen ryhmään, kädessä pidettäviin, päässä
pidettäviin ja johonkin paikkaan järjestettyihin näyttöihin. Näyttötyypit ovat useimmiten
läpikatsottavia tai limittäisiä, mutta on olemassa myös projektoreita, jotka heijastavat
laajennetun todellisuuden sisällön haluttuun pintaan. Toinen tärkeä elementti on päätelaite,
jonka tehtävä on syöttää komentoja. Kolmas elementti koostuu seuranta- ja
paikannusmenetelmästä, joka sisältää kompassin, anturit, digitaaliset kamerat sekä GPSvastaanottimet ja muut paikannusmenetelmät. Neljäntenä elementtinä toimii keskusyksikkö,
jolla hallinnoidaan kaikkia elementtejä. (17, s. 15–16.)

3.3.2

Selaimet

Laajennetun todellisuuden selaamiseen tarvitaan laajennetun todellisuuden selain. Suosittuja
selaimia ovat LayAR, Wikitude ja Aurasma. Laajennetun todellisuuden selaimen sisällä toimivat
pienoisohjelmat, muistuttavat yksittäistä WEB-sivua. AR-selaimen sivuja kutsutaan layereiksi,
worldeiksi tai auroiksi riippuen siitä, selataanko sivuja LayAR-, Wikitude-, Aurasma- tai jollain
muulla selaimella. Edellä mainitut selaimet ovat maksutta asennettavissa.

Laajennetun

todellisuuden selaimet voivat olla kuvatunnistukseen tai paikkatietoon perustuvia selaimia.
Kuvatunnistuspohjaisen selaimen avulla ruutuun ilmestyy laajennettua todellisuutta kuvan tai
markkerin avulla. Selaimen kameranäkymän havaitessa markkerin, ilmestyy markkerin päälle
3D-objekti. Paikkatietopohjaiset selaimet toimivat tarkkojen koordinaattien ja kompassin avulla.
Koordinaattien tunnistamiseen selain käyttää GPS-paikannusta. Selain osaa hyödyntää
muutakin informaatiota eri sensoreista. (18, s. 3–4.)

3.3.3

Markkeritekniikka

Markkeritekniikan avulla kohde pystytään tunnistamaan markkerin avulla. Markkeri
rekisteröidään

laajennetun

todellisuuden

palveluntarjoajan

järjestelmään

etukäteen.

Rekisteröidyt tiedot ovat järjestelmäkohtaisia, samaa markkeria ei pystytä käyttämään toisen
palvelutarjoajan järjestelmässä, ennen kuin sen uudelleen rekisteröity kyseisen palvelutarjoajan
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AR-järjestelmään on suoritettu. RFID-teknologiaa voidaan myös hyödyntää markkeritekniikassa
tehokkaasti. Luetaan vain RFID-tunnisteesta koodi, jonka avulla 3D-malli tunnistetaan, ja malli
ilmestyy tabletin näytölle. Perinteiset vertausmerkit voidaan korvata myös QR-koodeilla, jolloin
laajennettua todellisuutta pystytään käyttämään julkisiin järjestelmiin. Käyttäjät pystyvät
helposti luomaan QR-koodin, jonka jälkeen järjestelmä pystyy seuraamaan sitä sen sisältämästä
tiedosta riippumatta. (11, s. 74–75.)

3.3.4

Markkeriton tekniikka

Markkeriton tekniikka perustuu luotettaviin kohteisiin, joita pystytään havaitsemaan
todellisessa ympäristössä (11, s. 74-75). Perinteiset alueseurantajärjestelmät voidaan jakaa
kahteen ryhmään ominaisuusperusteisiin ja mallipohjaisiin ryhmiin. Ominaisuusperusteisessa
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lähestymistavassa käytetään hyödyksi paikallisia ominaisuuksia, kuten avainpisteitä,
rivisegmenttejä tai rakennusmäärityksiä (Kuva 3). (19, s. 237.)

Kuva 3. Ominaisuusperusteinen tekniikka. Paikantaminen tapahtuu rakennuksen malliominaisuuden
avulla. (20.)

Mallipohjainen lähestymistapa puolestaan käyttää hyödyksi tekstuurien kuvapalojen
kokonaisuutta. Ominaisuuspohjainen järjestelmä on laskennan kannalta nopeampi, mutta sen
joustavuus käsitellä monimutkaisia kohteita on huono, joten paikallisista ominaisuuksista ei aina
pystytä mallintamaan. (19, s. 237.) Pisteen tarkka määrittäminen vaatii päätelaitteelta
huippuominaisuuksia. Markkerittomassa tekniikassa päätelaitteelta vaaditaan erittäin nopeaa
laskentatehoa sekä valaistusolosuhteiden ja kuvan epätarkkuuden korjaamisominaisuutta.
Katseluetäisyyden vaihtelu- ja skaalausominaisuudet täytyy myös olla huippuluokkaa.

Laajennetun todellisuuden tekniikkaa voidaan käyttää myös GPS:n avulla. Tarkat koordinaatit
määrittävät 3D-mallin paikan. Satelliittipaikannuksen käyttäminen kaupungissa on tosin
ongelmallista, koska tarkkuus on huono. Tarkkuuteen vaikuttaa negatiivisesti signaalin
monitieheijastus rakennuksista sekä rakennusten peitto. Rakennukset peittävät suoran satelliitti
havainnon, joka heikentää tarkkuutta. (11, s. 74–75.)
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GPS-mittauksella on saatavissa parempaakin tarkkuutta, sillä maanmittaajat käyttävät RTKpaikannusta. RTK-paikannuksessa vastaanottimen lisäksi vertausvastaanotin kerää havaintoja
samoista satelliiteista kuin vastaanotin, ja laskentakeskus internetyhteyden välityksellä laskee ja
ilmoittaa vertailutulokset suoraan vastaanottimelle reaaliajassa. Tarkkuus RTK-mittauksessa on
senttimetrien luokkaa. RT-järjestelmät hyödyntävät GPS-, GALILEO- ja GLONASS-satelliitteja.
(11, s. 74–75; 21, s. 306–319.)

3.4

Käytön nykytilanne

Teknologia- ja tutkimuskeskus VTT Oy on luonut laajennetun todellisuuden sovelluksia
yhdyskuntarakentamisen suunnitteluun. VTT:n teknologian avulla pystytään tarkastelemaan
rakennettua ympäristöä jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Sovellukset ovat herättäneet
kansainvälistä huomiota. VTT:n laajennetun todellisuuden sovelluksia on hyödynnetty
päätöksen teossa ainakin Kämp Towerissa ja Billnäsin hotellihankkeessa (Kuva 4). Suunniteltavat
rakennushahmotelmat

asetettiin

tuleviin

rakennuspaikkoihinsa

ja

niitä

pystyttiin

tarkastelemaan älypuhelimen avulla. VTT:n tutkimusprofessori Charles Woodward, joka vastaa
VTT:llä laajennetun todellisuuden alasta, uskoo, että laajennettu todellisuus tuo uusia
näkökulmia yhdyskuntasuunnitteluun sekä suunnittelun päätöksentekoon. Laajennetun
todellisuuden tekniikassa rakennukset ovat oikeassa mittakaavassa ja siten hahmottuu
realistisemmin kuin perinteiset 3D-kuvat tai pienoismallit. Visuaalisen suunnittelun apuvälineen
lisäksi laajennettu todellisuus on myös viestintäväline. Laajennetun todellisuuden avulla voidaan
hankkeiden lopputulos viestittää ymmärrettävästi kuntalaisille sekä päättäjille. (22.) Kämp
Towerin ja Billnäsin lisäksi laajennettua todellisuutta on käytetty muun muassa Pörtomin
tuulipuistohankkeessa (23, s. 12–13).

16

Kuva 4. Laajennettu todellisuus Billnäsissä. Päättäjiä varten on tehty laajennetun todellisuuden sovellus,
josta päättäjät pystyvät älypuhelimen avulla näkemään suunnitellut rakennukset oikeassa mittakaavassa.
(23, s. 12.)

3.5

Mahdollisuudet

Kaupunkien löytäessä tavan hyödyntää laajennetun todellisuuden tekniikkaa voivat
suunnittelun ammattilaiset liikkua kaupungissa ja nähdä todellisessa kaupunkiympäristössä
virtuaalisia 3D-rakennuksia. Laajennettua todellisuutta voidaan myös käyttää
vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Laajennettu todellisuus on ainutlaatuien mahdollisuus
parantaa vuorovaikutusta ja osallistamista. Järjestelmää täytyisi muuttaa sellaiseksi, että
kaupunkilaiset pystyisivät tarkastelemaan suunniteltuja 3D-malleja ja voisivat antaa niistä
palautetta. Laajennetun todellisuuden 3D-mallien on oltava käyttäjäystävällisiä, ja niiden pitäisi
toimia niin, että ammattilaisten hintavilla laitteilla ja tavallisten käyttäjien halvemmilla laitteilla
pystyisi hyödyntämään malleja omalla tavalla. (11, s. 72–73.)

Laajennetun todellisuuden sovellusten kehittäminen on käytännössä ollut sen tekniikan
kehittämistä. Nyt kun teknologia on valmiimpaa ja se on tavallisten ihmisten saatavilla, alkaa
palveluiden kehittäminen toden teolla. Uudet palvelut tulevat luomaan myös uusia tarpeita.
Laajennetun todellisuuden kaupallinen kiinnostus kasvaa, kun tekniikan käyttökohteet on
kartoitettu. (14, s. 83.),

Kaupunkisuunnittelussa laajennetun todellisuus tulee yleistymään. Vuoden 2016 Mindtrek- ja
Smart City Event -konferenssin esityslistalla oli aiheena avoimen datan ja esineiden internetin
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lisäksi virtuaali- ja laajennettu todellisuus. Tapahtumassa olivat paikalla Suomalaisten
kaupunkien lisäksi ulkomaalaisia kaupunginjohtajia. Kaupunginjohtajia oli vieraina Turusta,
Oulusta, Tampereelta, Linzistä sekä Malmöstä. Puheenaiheena olivat esillä älykkään kaupungin
toiminta sekä avoin hallinto. Tampere pyrkii kaupunginjohtajansa mukaan olemaan älykkäiden
kaupunkien edelläkävijänä. (24.) Tampereen uudistuva teollisuus, tulevaisuuden terveys ja
älykäs kaupunki herättävät arvostusta. Edellä mainituissa teemoissa Tampereen Kaupunki on
valittu vastuukaupungiksi TEKES:n innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan (INKA).(25.)

Tulevaisuuden 5G-tekniikka antaa laajennetulle todellisuudelle rajattomat mahdollisuudet.
Internetin nopeus 5G-verkossa on yli 30 kertaa suurempi kuin nykyisen 4G-verkon.
Tulevaisuudessa siis jopa hologrammien käyttäminen laajennetussa todellisuudessa on
vaivatonta. Vasteaika 5G-verkossa on alle millisekunnin, eli suurin piirtein sama, kuin
hermopulssilla kestää kulkeutua kädestä avioihin. 5G-verkon avulla voidaan siis saada
kosketuksen vaikutus esineeseen internetin välityksellä. (26.)

3.6

Käytön esteet

Laajennetun

todellisuuden

tulemisen

esteet

yleisesti

osaksi

asemakaavoitusta

ja

kaupunkisuunnittelua ovat Keravan kaupungin kaava-arkkitehti Juha Pasman (27) mukaan
tiedon puute helppokäyttöisistä laajennetun todellisuuden sovelluksista jotka ovat
helppokäyttöisiä sekä mallin laatijan, että loppukäyttäjän näkökulmasta. Tietoa tarvittaisiin
etenkin sovelluksista, jotka pystyvät hyödyntämään GPS-paikannusta. Yhtensä suurena esteenä
tiedon saantiin on sovelluskehittäjien olematon markkinointi kaupunkisuunnittelun suuntaan.
Tiedonsaannin jälkeen, kun suunnataan henkilöstöä laajennetun todellisuuden käyttöönottoon,
saattaa esteenä olla resurssien ja osaamisen puute. Osaamisen puute voidaan ratkaista
kouluttamalla, mutta koulutuksen esteenä voi olla myös resurssien puute. Yksi este laajennetun
todellisuuden tulemiselle on myös tietämättömyys siitä, mitä todellista hyötyä laajennetusta
todellisuudesta voisi olla osallistamiseen. (27.)
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3.7

3.7.1

Laajennetun todellisuuden sovellukset

Augment

Laajennetun todellisuuden selailuun tarkoitetun Augment-mobiilisovelluksen pystyy lataamaan
Android- ja IOS-alustoihin. Sovelluksia on ladattu yli 2,5 miljoonaa kertaa. Augmentilla on myös
työpöytäsovellus Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmiin. Työpöytäsovelluksen avulla voidaan
luoda 3D-malleja (taulukko 1) ja sillä voidaan esikatsella malleja niiden todellisessa näkymässä.
Työpöytäsovelluksen

avulla

voidaan

lisätä

useita

tekstuureita

yhdelle

objektille.

Työpöytäsovelluksessa voidaan säätää animaatio alkamaan siitä kohtaan, kun selattava malli on
aktivoitunut. Augmentilla on myös selainpohjainen Augment manager, johon voidaan viedä
valmiita 3D-malleja sekä omia trackereita. (28.)

Taulukko 1. Augment-sovelluksen ominaisuudet ja hinnat.

AUGMENT
Paketti

Selauskerta

3D-malli tuki

Basic
Pro
Enterprise

1000 kpl
x
10000 kpl
x
> 10 000 kpl x

Hinta / kk

270 e
900 e
sopimus

Augment-sovelluksen tuettavat 3d-formaatit: Collada (.zae) ja Wavefront (.obj).

3.7.2

Wakingapp ENTiTi

WakingApp ENTiTi Viewer -mobiilisovellus voidaan ladata IOS- ja Android-alustoille.
Mobiilisovelluksella kuka tahansa pystyy selailemaan laajennetun todellisuuden sisältöä
mobiililaitteellaan. Mobiilisovelluksen avulla voidaan myös julkaista ja päivittää aiemmin tehtyä
sisältöä. WakingApp:lla on myös ENTiTi Creator -sovellus, jolla pystytään luomaan interaktiivisia
virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden sisältöjä. Ohjelma ei vaadi erillistä
ohjelmointitaitoja, vaan se toimii vedä ja pudota -periaatteella. Tekijä voi valita haluamansa
trackerin ja lisätä tekstiä, videoita, kuvia tai 3D-malleja. Sovellus toimii pilvipalvelun avulla, joten
sisällön lisääminen ja päivittäminen on helppoa ja nopeata.
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WakingApp basic ENTiTi Creator -sovellus on ilmainen, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin. Yritykset jotka haluavat käyttää ENTiTi Creator -sovellusta kaupallisiin
tarkoituksiin, voivat ottaa yhteyttä WakingAppiin, ja on sovittava hinnasta erikseen.

ENTiTi Creator -sovelluksella tehtävät ja julkaistavat laajennetun todellisuuden mallit
maksaisivat alkaen 499 dollaria kuukaudessa (taulukko 2). (29.)

Taulukko 2. ENTiTi-sovelluksen ominaisuudet ja hinnat.

ENTiTi
Paketti

Selauskerta

Yritys

3.7.3

3D-malli tuki

Unlimited

Hinta / kk

x

> 499 e

Inglobe Technologies

AR-mediaTM ja hyperspaces ovat Inglobe Technologiesin tuotteita. AR-mediaTM Plugin on
tarkoitettu parantamaan kolmannen osapuolen ohjelmistoja laajennetun todellisuuden
toiminnoilla. AR-mediaTM Plugin on saavavilla useille eri sovelluksille, jotka ovat tarkoitettu 3Dmallinnukseen. Näitä sovelluksia ovat Autodesk 3ds Max®, MAXON Cinema 4DTM, Trimble
SketchUp, Autodesk Maya, Vectorworks® sekä Nemetschek Scia Engineer (taulukko 3). ARmediaTM Player -sovelluksella pystytään katselemaan laajennettua todellisuutta, jotka on tehty
AR-mediaTM Plugin -ohjelmalla. Inglobe Technologiesin hyperspaces -alustan avulla pystytään
tekemään monimutkaisia AR-kokemuksia eri sovelluksille, eikä siihen tarvita ollenkaan
ohjelmointitaitoa. (30.)

Taulukko 3. AR-median hinnat ja ominaisuudet.

AR-media
Plugin for

3ds Max
SketchUpille
Vectorworks
Scia Engineer

Selauskerta

Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited

3D-malli tuki

x
x
x
x

Hinta / kk

249 e
249 e
199 e
199 e

Hyperspaces on Inglobe Technologiesin tuorein sovellus. Hyperspacesin mobiilikatselusovellusta
ei ole vielä saatavilla Android-käyttöjärjestelmään, mutta se on pian tulossa (Kuva 5).
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Kuva 5. Inglobetechnologies julkaisee tulevaisuudessa myös mobiilikatselusovelluksen Android-version (31).

Hyperspaces-alustassa on valittavana neljä erilaista pakettia. Pakettien vaihtoehdot ovat Free,
Independent, Studio- ja Firm. (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Hyperspaces-pakettien ominaisuudet ja hinnat. (31).

Hyperspaces
Paketti

Pilvitila

Free
Independent
Studio
Firm

10 MB
256 MB
1 GB
2,5 GB

3.7.4

3D-malli tuki

x
x
x
x

Hinta / kk

0
30 e
120 e
250 e

Wikitude

Wikitude Studio on selainpohjainen sovellus jonka avulla kuka tahansa voi luoda laajennetun
todellisuuden sisältöä ilmaiseksi ilman ohjelmointitaitoja. Luodun laajennetun todellisuuden
sisällön pystyy julkaisemaan ilmaisessa (taulukko 5) Wikitude App -sovelluksessa. Wikitude App
-sovellus on saatavilla Android- ja IOS-käyttöjärjestelmiin. (32.)

Taulukko 5. Wikitude-paketin ominaisuudet ja hinnat.

Wikitude
Paketti

Selauskerta

Paketti

Unlimited

3D-malli tuki

x

Hinta / kk

0e
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3.7.5

ROAR

ROAR-editorilla voidaan luoda laajennetun todellisuuden sisältöä, sisältö voi olla 3D-malli.
Käyttäjä näkee tekemäsi 3D-mallin skannatessaan markkerin. Markkerin skannaus onnistuu
ROAR-mobiilisovelluksella, joka on saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiin. Markkeri voi
olla digitaalinen kuva, kuten staattinen kuva, logo tai pdf-sivu. ROAR editori hyväksyy 3Dmalleiksi ainoastaan OBJ-formaatin, jonka tekstuureitten on oltava PNG-, JPG- tai TGAformaattisia. Edellisten lisäksi MTL-tiedostossa täytyy olla asetukset oikein määritettynä. (33.)

ROAR hinnoittelee palvelunsa sisällön katselukertojen perusteella. Kaikille asiakkaille tarjotaan
alkuun 200 ilmaista katselukertaa. Ilmaiset katselukerrat on kulutettu, kun laajennetun
todellisuuden sisältöä on skannattu 200 kertaa. ROAR myy asiakkailleen kuukausittaisia
katselukertoja, ja myynnissä on kaksi eri pakettia (Taulukko 6).

Taulukko 6. ROAR-pakettien ominaisuudet ja hinnat (34).

ROAR
Paketti

Basic
Pro

3.7.6

Selauskerta

500
1500

3D-malli tuki

x
x

Hinta / kk

35 e
99 e

Aurasma

Aurasman alustaan sisältyy tehokas vedä ja pudota tyyppinen WEB-studio, jolla pystyy luomaan,
hallitsemaan ja seuraamaan laajennetun todellisuuden kokemuksia. Laajennetun todellisuuden
sisällöksi kelpaavat animaatiot, videot, ääni ja 3D-mallit. Laajennetun sisällön selaaminen
onnistuu Aurasman mobiilisovelluksella. Aurasman 3D-mallin formaatiksi kelpuutetaan
OpenCollada. AutoDesk 3ds Maxin ja Mayan uloskirjoittama AutoDesk Collada -formaatti kelpaa
myös, jos mallit eivät ole liian monimutkaisia. (35.)

HP Aurasma on kehittämässä laajennetun todellisuuden maksullisia palveluita ja kehittämisen
aikana voidaan valmiiksi rekisteröityä ja käyttää Aurasman ilmaisia palveluja. Aurasmalla ei ole
ollenkaan maksullisia palveluita tällä hetkellä käytössään. Ilmaiseksi voidaan ladata Aurasman
mobiilisovellus App Storesta tai Google Playstä. Ilmaiseksi voidaan myös luoda laajennetun
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todellisuuden sisältöjä Aurasma-studiossa. Sisältöä saa julkaista ilmaiseksi haluamansa määrän
(Taulukko 7).

Taulukko 7. HP Aurasma -pakettien ominaisuudet ja hinnat (36).

Aurasma
Paketti

Selauskerta

Paketti

Unlimited

3.7.7

3D-malli tuki

Hinta / kk

x

0e

Sovellusten ominaisuuksien ja hintojen yhteenveto

Laajennetun todellisuuden sovellusten ominaisuuksien ja hintojen yhteenveto esitetään
yksinkertaisesti taulukossa 8.

Taulukko 8. Yhteenveto laajennetun todellisuuden sovelluksien ominaisuuksista ja hinnoista.

Yhteenveto
Sovellus

Augment
ENTiTi
AR-media
Hyperspaces
Wikitude
ROAR
Aurasma

4

Selauskerta

1000 kpl
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
500
Unlimited

3D-malli
tuki

x
x
x
x
x
x
x

Hinta / kk

270 e
>499 e
249 e
120 e
0e
35 e
0e

Käytännön kokeilu

4.1

Sovelluksen valinta

4.1.1

Reunaehdot

Käytännönkokeiluun valittavan sovelluksen on täytettävä seuraavat reunaehdot.

-

Sovelluksen pitää tukea 3D-objekteja, jotka on tehty Esrin CityEngine-ohjelmalla.
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-

Katselusovelluksen täytyy toimia yleisimmillä Android-puhelimilla.

-

Sovelluksen on oltava vedä ja pudota -tyyppinen sovellus, joten SDK-paketit eivät
kelpaa.

4.1.2

Valinta ja perustelut

Taulukossa 9 on esitetty reunaehdot päällisin puolin täyttävät sovellukset.

Taulukko 9. Reunaehdot täyttävät sovellukset.

Sovellukset
LayAR
ROAR
Wikitude
Aurasma
Hyperspaces
ENTiTi
Augment

Helppo käyttöinen
vedä ja pudota
X
X
X
X
X
X
X

Reunaehdot
CityEngine 3D-mallien
tuonti onnistuu
X

X
X

Androidyhteensopiva
X
X
X
X
(tulossa)
X
X

Aiemmin mainituista (3.3.2 Sovellukset) sovelluksista LayAR karsittiin pois, koska se ei tue 3Dobjekteja laisinkaan. Hyperspaces, Wikitude ja Aurasma tukevat 3D-malleja, mutta kovasta
yrityksestä huolimatta en saanut vietyä CityEnginellä tehtyjä 3D-malleja onnistuneesti
sovelluksiin. Hyperspaces ei täyttänyt reunaehtoja myöskään Android-yhteensopivuudesta.
Hyperspaces

on

kutenkin

kehittämässä

mobiilikatselusovellusta

myös

Android-

käyttöjärjestelmään, ja se on yrityksen mukaan pian tulossa markkinoille.

Reunaehdot täyttäviä sovelluksia olivat WakinApp ENTiTi, Augment ja ROAR. ROAR tukee 3Dobjekteja vain BETA-versiona, eli sovellus ei ole vielä valmis. BETA-versiossa oli ongelmia värien
kanssa, ROAR-mobiilisovellus näytti 3D-mallit ainoastaan mustavalkoisena. ROAR-sovellus oli
ylivoimaisesti halvin kaikista sovelluksista, mutta mallien esittäminen ilman värejä ei ollut
tarkoituksenmukaista. Käytön kannalta paras vaihtoehto oli Augment, ja se oli hinnaltaan myös
edullisempi kuin ENTiTi. Käytännön kokeiluun valittiin sovellukseksi Augment.
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4.2

4.2.1

Asemakaavakohteen esittely

Tausta

Kuva 6. Ilmakuva asemakaavan muutoskohteesta (37).

Asemakaavan muutoskohde (Kuva 6) Koivikon täydennysrakentaminen sijaitsee Keravan
kaupungin Savion kaupunginosassa, noin kilometrin päässä Savion rautatieasemasta.
Suunnittelualue on ajantasa-asemakaavassa merkitty julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialueeksi (YL-2) sekä puistoksi (VL). Asemakaavamuutokseen on ryhdytty kaupungin
aloitteesta.

Kaavahankkeessa

on

tarkoitus

tutkia

erillispientalojen-

tai

rivitalojen

rakentamismahdollisuutta YL-2- ja VL-alueille. Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja se on ollut jo nähtävillä syksyllä 2017.
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4.2.2

Lisähavainnollistamisen tarve

Lisähavainnollistamisen avulla kaavaluonnoksen sisältö saadaan selkeämmin tuotua osallisten
nähtäville. Sellaiset osalliset, jotka eivät ymmärrä kaavoituksesta eikä kaavakartasta juurikaan,
ymmärtävät hanketta paremmin lisähavainnollistamisen keinoilla. Laajennetun todellisuuden
avulla pystytään hahmottamaan tulevan rakennuksen sijainti, suuruus ja sopivuus ympäristöön

4.3

Laajennetun todellisuuden toteutus

Laajennettu todellisuus toteutettiin luomalla ensiksi 3D-kaupunkimalli CityEnginellä. Luodusta
kaupunkimallista kirjoitettiin 3D-rakennukset sekä kasvillisuus ulos COLLADA-formaatissa.
COLLADA-tiedosto aputiedostoineen pakattiin ZIP-formaattiin, minkä jälkeen ZIP-tiedosto vietiin
Augment-sovellukseen. Augment-sovellukseen lisättiin markkeriksi kaavakartta ja 3D-malli
liitettiin markkeriin. Seuraavaksi avattiin Augmentin mobiilisovellus ja skannattiin kaavakartta.
Mobiilisovelluksessa 3D-mallit siirrettiin, kierrettiin ja skaalattiin halutun näköiseksi. Kun malli
oli sijoitettu halutun näköiseksi, malli lukittiin paikoillensa, jotta käyttäjä ei pysty liikuttamaan
sitä. Seuraavaksi laajennetun todellisuuden toiminta testattiin toisella päätelaitteella.
Seuraavaksi laadittiin käyttäjille käyttöohje, joka postitettiin nähtävilläolosta tiedottavan kirjeen
yhteydessä.

4.3.1

Kaupunkimallin luominen CityEngineen

Aluksi CityEngineen luotiin uusi projekti. Projektin luominen tapahtui File-valikosta, josta valittiin
välilehti New. Seuraavaksi valitaan CityEngine-kansion takaa CityEngine-project. Projektille
annettiin kaavahankkeen mukainen nimi ja projekti tallennettiin omien CityEngine projektien
juureen. Projektiin luotiin uusi scene, hiiren oikealla näppäimellä new -> CityEngine scene. Scene
luotiin projektin scene-kansioon. Seuraavaksi haettiin pohjalle kartta: File -> GetMapData,
kirjautumalla karttaan saa mukaan korkeusdatan. Edellä mainittu karttadata haetaan Esrin
ArcGIS Online palvelimelta.

Seuraavaksi projektin juureen kopioitiin Keravan rakennuskanta ja kasvillisuuspisteet.
Rakennuskanta

ja

kasvillisuuspisteet

olivat

shape-muotoisia.

Shape-tiedoston

ominaisuustietoina löytyivät kerrosluvut, puun lajit ja muut mallin kannalta oleelliset tiedot.
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Tulevat rakennukset piirrettiin manuaalisesti shape-piirtotyökalulla. Seuraavaksi luotiin
sääntötiedosto (liite 1), jonka avulla rakennukset pursutettiin oikean kokoisiksi.

Alapuolella on muutaman rivin pituinen ote CityEngineen luodusta säännöstä (Esimerkkikoodi
1).
Lot-->
cleanupGeometry(faces, 0.1)
alignScopeToAxes(y) s('1,0,'1) // skaalaa vaakaan
Pursuta
Pursuta-->
case KerrostenLkm != 0 : extrude(RakennuksenKorkeus) Raportoi
else : extrude(3) Raportoi
/* jos kerroslukua ei ole rekisterissä, niin rakennusten korkeus on 3m
*/

Esimerkkikoodi 1. Pieni ote liitteestä 1.

Säännön avulla rakennukset pursutetaan oikean kokoisiksi. Kerrosluku haetaan shape-tiedoston
attribuutti-tiedoista. Säännössä luotu attribuutti täytyy linkittää shapen attribuutteihin, ellei
käytä täsmälleen samaa attribuutin otsikkoa kuin shape-tiedoston attribuuteissa on käytetty.

Seuraavaksi Keravan rakennuskannan shape-tiedosto raahattiin projektin kansiosta 3D View näkymään. Sama operaatio tehtiin Keravan kasvillisuuspisteille. Tämän jälkeen näkymä
käännettiin suuntaan, jossa pohjakartta on vaaka-asennossa. Valintatyökalulla maalattiin kaikki
kartan sisällä olevat kohteet, minkä jälkeen valittiin käänteinen valinta. Näppäimistön deletenapilla poistettiin kartan ulkopuoliset rakennukset. Seuraavaksi valittiin aktiiviseksi kaikki
rakennukset ja aiemmin luotu sääntö (liite 1) raahattiin rakennusten päälle. Rakennukset
kohosivat oikean kokoisiksi. Kasvillisuuspisteille tehtiin sama operaatio. (Kuva 7.)
Kasvillisuuspisteiden säännöksi valittiin CityEnginen valmis sääntö. Valmis sääntö löytyi
”ESRI.lib” kansiosta, ja säännön nimi oli ”Plant_Loader”.
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Kuva 7. Kuvakaappaus Esrin CityEngine-ohjelman 3D View -näkymästä. Sovellus on pursuttanut rakennukset oikean
kokoisiksi rekisteritiedoista löytyvän kerrosluvun perusteella.

Seuraavaksi valittiin aktiiviseksi, manuaalisesti piirrettyjen rivitalojen shapet. Inspector-ikkunan
alapuolelle syötettiin kerrostenLkm-attribuutti manuaalisesti. Toinen osuus rivitaloa syötettiin
yksikerroksiseksi ja toinen osuus kaksikerroksiseksi. Tietojen syöttämisen jälkeen rakennus nousi
halutun kokoiseksi. Katon väriksi valittiin punainen (Kuva 8).
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Kuva 8. Kuvakaappaus Esrin CityEngine ohjelman 3D View -näkymästä. Ohjelma on pursuttanut Keravan
rakennuskannan mukaiset rakennukset ja itse piirretyn rivitalorakennuksen (ympäröity punaisella) halutun
kokoiseksi.
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Seuraavaksi piirrettiin muutkin halutut rakennukset ja ne pursutettiin säännön mukaisesti ja
niille asetettiin halutun väriset katot (Kuva 9).

Kuva 9. Kuvakaappaus Esrin CityEngine ohjelman 3D View -näkymästä. Kuvassa on kaikki halutut rakennukset,
rakennelmat sekä kasvusto.

Laajennetun todellisuuden sovellusten yksinkertaisuuden vuoksi, kaikki sinne viedyt mallit
toimivat paremmin, kun ne on sijoitettu lähdeohjelmassa mahdollisimman lähelle origoa.
Mikäli mallit eivät ole origon lähettyvillä, mallit alkavat täristä laajennetun todellisuuden
sovelluksessa. CityEnginessä mallin vieminen origon lähelle on helppoa. Valitaan kaikki kohteet
aktiiviseksi, minkä jälkeen rullalla loitonnetaan näkymää niin pitkälle, että origo tulee näkyviin.
Tämän jälkeen kaikki kohteen raahataan siirtotyökalun avulla origon lähettyville. Rakennusten
katot värjääntyvät säännön mukaan pohjakartan perusteella, mutta kun mallit raahataan
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origoon, eivät pohjakartan ja 3D-objektien koordinaatisto ole keskenään yhteensopivat.
Ongelma ratkaistiin manuaalisella kattojen värjäämisellä. Kattojen värjäämiseksi valittiin
valmiiden rakennusten tasolta kaikki kohteet aktiiviseksi ja värjättiin katot tummalla värillä
(Kuva 10). Kattoväri valittiin Inspector-välilehdeltä, KattoVari-vetovalikosta, josta valittiin
vaihtoehto ”Mustahko” (html-värinä ilmaistuna, kyseinen väri on ”#2c2c2c”).

Kuva 10. Kuvakaappaus Esrin CityEngine-sovelluksesta. Kuvassa on olemassa olevien rakennusten kattojen värit
värjätty tummalla värillä. Uusien rakennusten katot on värjätty punaisella.

4.3.2

3D-mallin vienti CityEnginestä

Seuraavaksi 3D-mallit kirjoitettiin ulos CityEnginestä. Kaikki rakennukset ja kasvillisuuskohteet
valittiin aktiiviseksi, minkä jälkeen File-valikosta valittiin Export ja edelleen Export Models of
Selected Shapes and TerrainLayers. Tiedoston muodoksi valittiin COLLADA.

4.3.3

Markkerin lisääminen Augment palvelimelle

Seuraavaksi rekisteröidyttiin Augmentin WEB-sivuille ja otettiin 14 päivän pituinen trial
käyttöön. WEB-sovellukseen lisättiin markkeriksi kaavakartta (liite 2). Kaavakartan lisääminen
tapahtui Augment-WEB-sovelluksen kohdasta My Trackers -> All trackers -> Add tracker.
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4.3.4

3D-mallin tuonti Augment-palvelimelle

Ennen kuin COLLADA-muotoista 3D-mallia voi tuoda Augmentin palvelimelle, se täytyi pakata
zip-muotoon kaikkineen tiedostoineen. Kun pakkaus oli onnistuneesti suoritettu, tuotiin malli
Augmentin palvelimelle WEB-sovelluksen kohdasta My models -> All models -> Add model. Malli
asetettiin julkisesti näkyville, mutta mittakaavaa ja muita asetuksia ei muutettu. Save and
Publish -näppäintä painamalla malli siirtyi palvelimelle. Seuraavaksi palattiin markkerin
asetuksiin ja siirrettiin hiiren osoitin aiemmin luodun markkerin päälle ja klikattiin edit-kuvaketta
(kynän kuva). Markkerin asetuksista valittiin listasta juuri luomamme 3D-malli kohdasta ”Link
to”.

4.3.5

3D-mallin kohdistaminen

Mallin kohdistaminen tehtiin Augmentin mobiilisovelluksessa. Ilmainen mobiilisovellus ladattiin
google playsta. Sitten sovellus avattiin ja kaavakarttaa skannaamalla laajennetun todellisuuden
sisältö avautui kaavakartan päälle. Mallia pystyi sormella raahaamaan haluttuun kohtaan ja
kahden sormen avulla sitä pystyi kiertämään. Kahta sormea toisistaan loitontamalla pystyi myös
mallin mittakaavaa muuttamaan. Kun malli oli halutun näköisesti kaavakartan päällä, se lukittiin
paikoilleen asetuksista, jotta käyttäjä ei pysty mallia siirtämään. Sisällön luojan täytyi olla
kirjautuneena mobiilisovellukseen, jotta lukitus pystytään asettamaan.

4.3.6

Testaus

Mallia testattiin toisella päätelaitteella. Aluksi Google playsta ladattiin toiseen päätelaitteeseen
Augment-sovellus. Kaavakartta tulostettiin paperille, minkä jälkeen avattiin Augment-sovellus.
Sovelluksella skannattiin kaavakarttaa, minkä seurauksena laajennetun todellisuuden sisältö
asettui kaavakartan päälle onnistuneesti. (Kuva 11).
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Kuva 11. Augment-sovelluksella selattiin laajennetun todellisuuden sisältöä kaavakartan päällä (38).

4.3.7

Ohjeet käyttäjälle

Seuraavaksi laadittiin laajennetun todellisuuden käyttöohjeet (liite 3). Käyttöohjeet lähetettiin
käyttäjille asemakaavaluonnoksen nähtävilläolotiedotteen mukana. Käyttöohjeet lisättiin myös
internettiin Keravan kaupungin sivuille. Ohjeet vietiin myös yhteispalvelupisteen aulaan muiden
asemakaava-asiakirjojen joukkoon.

4.4

Lopputulos

Käytännön kokeilu onnistui melkein suunnitelmien mukaan. Rakennukset ja kasvusto pystyttiin
mallintamaan kaavakartan päälle laajennettuna todellisuutena. Alkuperäisen suunnitelmien
mukaan oli tarkoitus kokeilla myös uusien rakennuksien mallintamista oikeassa mittakaavassa
ja todellisessa ympäristössä GPS-tunnistuksen avulla. Kokeilu epäonnistui tältä osin, sillä
sovelluksella ei ollut mahdollisuutta esittää laajennetun todellisuuden sisältöä kuin ainoastaan
markkeritekniikalla.
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Markkerin päälle, tässä tapauksessa kaavakartan päälle, laajennetun todellisuuden esittäminen
onnistuu nykytekniikalla sekä nykysovelluksilla hyvin. Kustannukset eivät kuitenkaan vastaa
hyödyn määrää. Augment-sovellus maksaa 270 euroa kuukaudessa, ja vastineeksi saa
ainoastaan markkeritekniikan. Kyseisen hinnan tulisi ehdottomasti sisältää myös GPStunnistusmenetelmät. Sovelluksissa on tältä osin vielä paljon kehitettävää.

5

Yhteenveto

Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää asemakaavan havainnollistamista. Keravan kaupungin
näkökulmasta asemakaavan havainnollistamisen kehittämiseen etsittävän ratkaisun tuli

-

olla yhteensopiva kaupungin nykyisten työkalujen kanssa

-

olla helppokäyttöinen, jotta kaupungin resurssit riittävät sen käyttämiseen

-

olla sovellusten kustannuksilta kohtuulliset, jotta sovelluksen käyttö olisi kaupungin
näkökulmasta tarkoituksenmukaista kustannuksiinsa ja saatavaan hyötyyn nähden.

-

pystyä kommunikoimaan kaupungin kaavoituksessa käytettävien ohjelmien kanssa.

-

mielellään tukea myös arkkitehtitoimistojen laatimia 3D-malleja.

Keravan kaupungin kaavoituksessa on käytetty asemakaavojen havainnollistamiseen Esrin
CityEngine 2016-versiota. Keravan kaupungin asemakaavojen piirtäminen tehdään FIKSU
Kaavasuunnittelu-sovelluksella, joka on CAD:n päälle ohjelmoitu sovellus. CAD:llä pystytään
kirjoittamaan tietoa ulos shape-formaatissa, joka on yhteensopiva Esrin CityEnginen kanssa.
Arkkitehtitoimistojen 3D-mallit kirjoitetaan ulos pääasiassa ArchiCAD-ohjelmalla, josta mallit
voidaan kirjoittaa ulos KMZ-formaatissa, joka on yhteensopiva Esrin CityEnginen kanssa.

Insinöörityössä tullaan osittain johtopäätökseen, jossa asemakaavojen havainnollistamista
voidaan kehittää laajennetun todellisuuden tekniikan avulla. Kaavakartan elävöittäminen
laajennetun todellisuuden avulla on mahdollista, ja sen toteuttaminen on suhteellisen helppoa.
Edullisimman laajennetun todellisuuden sovelluksen kustannukset ovat kohtuulliset. Tutkittava
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tekniikka vastaa siis odotuksiin asemakaavan havainnollistamisen kehittämisessä. Kaavakartan
havainnollistaminen laajennetun todellisuuden avulla helpottaa kaavahankkeen sisällön
hahmottamista visuaalisin keinoin. Laajennetun todellisuuden avulla esitettävät 3Dhavainnemallit kertovat tulevasta asemakaavasta monelle osalliselle enemmän kuin
kaavakartassa olevat merkinnät. Käyttäjille laajennetun todellisuuden selaaminen on todella
helppoa. Suurimmalla osalla käyttäjillä on olemassa valmiiksi päätelaite, jolla laajennetun
todellisuuden sisältöä voidaan selata. Päätelaitteeksi kelpaa noin 100 euron hintainen
älypuhelin. Käyttäjien ei siis tarvitse tehdä muuta kuin ladata ilmainen sovellus puhelimeensa ja
aloittaa laajennetun todellisuuden selaaminen.

Tekniikka ei kuitenkaan täysin vastannut odotuksiin toivotun mukaisesti. Tutkitut reunaehdot
täyttävät sovellukset eivät anna mahdollisuutta kohteen tunnistamiseen GPS:n avulla.
Rakennusten esittäminen todellisessa mittakaavassaan ja ympäristössään ei siis ole mahdollista,
ja siitä syystä sovelluksen kohtuullisetkaan kustannukset eivät ole välttämättä riittävän järkeviä
suhteessa saatuun hyötyyn.

Laajennettua todellisuutta voidaan todennäköisesti hyödyntää täysimääräisesti vasta
tulevaisuudessa, kun GPS-tekniikan käyttö tulee mahdolliseksi kohtuullisilla kustannuksilla.
Vuonna

2017

tarjolla

olevat

sovellukset

toimivat

hyvin

ainoastaan

kaavakartan

havainnollistamiseen, GPS-tunnistuksen puuttuminen on suuri este laajennetun todellisuuden
tulemiselle kaavoitukseen nykyaikana. Kun tulevaisuudessa sovellukset kehittyvät ja niillä on
mahdollista esittää rakennukset oikeassa mittakaavassa oikeassa ympäristössä GPS:n avulla ja
kun nämä sovellukset vielä ovat kohtuuhintaiset, ei laajennetun todellisuuden estettä ole
olemassa. Esteenä on siis ainoastaan sovelluskehitys, sillä käyttäjillä on tarvittavat päätelaitteet
jo taskuissaan.

Tulevaisuudessa sovellusten

kehittyessä laajennetun todellisuuden ratkaisut

tulevat

todennäköisesti yleistymään kunnissa. Tekniikan yleistyminen edellyttää myös laajennetun
todellisuuden sovelluskehittäjien markkinointia kuntien suuntaan, sillä kunnilla ei muuten ole
tarpeeksi tietoa saatavilla olevista sovelluksista ja niiden ominaisuuksista. Useilla kunnilla on
käytössään Esrin CityEngine asemakaavojen havainnollistamiseen. Esrin Suomen aluepäällikön
mukaan Esri on kehittämässä laajennetun todellisuuden sovellusta tuoteperheeseensä.
Resurssien ja kustannuksien kannalta on erinomaista, kun havainnollistamiseen käytettävästä
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pääohjelmasta saa suoraan siirrettyä dataa saman palveluntarjoajan sivuohjelmiin.
Yhteensopivuus saman palveluntarjoajan sisäisillä ohjelmilla on myös toimivampaa kuin
erillisten ohjelmistojen välillä. Esrin saatua tarjontaansa laajennetun todellisuuden ratkaisun
tulee tekniikka yleistymään kunnissa.

Laajennettu todellisuus olisi käyttäjän kannalta parempi vaihtoehto kuin virtuaalinen
todellisuus, sillä laajennettu todellisuus ei vaadi käyttäjältä lisälaitteita. Laajennetun
todellisuuden selaamiseen riittää älypuhelin, ja nykyaikana lähes jokaisella ihmisellä on
älypuhelin, jota kannetaan myös mukana. Laajennetun todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden
yhdistäminen voi olla vielä tehokkaampaa. Kaavakartan havainnollistaminen laajennettuna
todellisuutena ja kaupunkimallin havainnollistaminen virtuaalisen todellisuuden avulla onnistuu
nykyaikana hyvin. Kun laajennetun todellisuuden sovellukset kehittyvät tulevaisuudessa,
yhdistelmä on erinomainen.
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CityEngine rules
/**
* File:
ralennusten_pursutus_jani.cga
* Created: 2017
* Author: Jani
*/
version "2017.0"
// Huom! tämän säännön ymmärtäminen vaati pohjaksi tuntemusta CityEnginen
// säännöistä
// alla olevat tiedot haetaan rakennusten shape-tiedoston ominaisuustiedoista
attr JulkisivuMateriaali = 0
attr KerrostenLkm = 0 // kerros ei siis ole nolla, vaan se mikä attribuutti//tiedoissa on asetettu, jos tietoa ei ole, niin sil//loin nolla.
// alla olevat attribuutit eivät ole valmiiksi shapessa, vaan ne lisätään
// eivät siis tule mistään rekisteristä
attr HuoneKorkeus = 3.5 // Huonekorkeus on oletuksena 3.5 metriä
attr RakennuksenKorkeus = KerrostenLkm * HuoneKorkeus
@Range("Harja", "Vino", "Auma", "Tasa")
attr Kattotyyppi = ""
// alapuolelle syötetään katon ulkoasuvaihtoehdot
@Range("Ilmakuva","Valkoinen", "Punainen", "VaaleanKeltainen",
"TummanHarmaa", "Vihrea", "Mustahko")
attr KattoVari = "Ilmakuva" // oletuksena ilmakuva
attr Kattokulma = 30
// alapuolelle syötetään julkisivun värivaihtoehdot
@Range("Valkoinen", "Punainen", "VaaleanKeltainen", "TummanHarmaa",
"Keltainen", "Sininen", "Vihrea")
attr JulkisivuVari = ""
@Range(45, 90, 135, 180) //tämän avulla muutetaan katon suunta sopivaksi. Jos
kyseessä vinokatto, niin neljä suuntaa käytössä, jos harjakatto, niin
kaksisuuntaa käytössä.
attr KatonSuunta = 0

/*Kartan tiedot (tarvitaan kattojen
värjäämiseksi ilmakuvan väriseksi)
*/
const mapdimension_x = 1000.000
//muutetaan tapauskohtaisesti, tiedot
täytyy olla samat kuin pohjakartan tiedoissa
const mapdimension_z = 1000.000 //muutetaan tapauskohtaisesti, tiedot täytyy
olla samat kuin pohjakartan tiedoissa
const mapoffset_x = 393699.848 //muutetaan tapauskohtaisesti, tiedot täytyy
olla samat kuin pohjakartan tiedoissa
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const mapoffset_z = -6694365.394 //muutetaan tapauskohtaisesti, tiedot täytyy
olla samat kuin pohjakartan tiedoissa

// rakennuksen pursutus
Lot-->
cleanupGeometry(faces, 0.1)
alignScopeToAxes(y) s('1,0,'1) // skaalaa vaakaan
Pursuta
Pursuta-->
case KerrostenLkm != 0 : extrude(RakennuksenKorkeus) Raportoi
else : extrude(3) Raportoi
/* jos kerroslukua ei ole rekisterissä, niin
rakennusten korkeus on 3m */
Raportoi-->
report("Footprint Area (m2)",geometry.area(bottom))
report("Total Floor Area (m2)", geometry.area(bottom) *
KerrostenLkm) Massa
Massa -->
// jaetaan massa katto- ja julkisivuosaan
comp(f){top : Katto | side : Julkisivu}
Katto -->
case Kattotyyppi == "Harja" : roofGable(Kattokulma, 0.4, 0.4,
false, KatonSuunta) KattoTekstuuri //harjakatto joka ulottuu 20 cm yli
seinien
case Kattotyyppi == "Vino" : roofShed(Kattokulma,KatonSuunta)
KattoTekstuuri
// kattokulma tässä tilanteessa ei ole kulma, vaan
vinokaton vinokohdan korkeus
case Kattotyyppi == "Auma" : roofHip(Kattokulma, 0.2)
KattoTekstuuri
case KerrostenLkm < 3 && geometry.area <= 300 :
roofGable(Kattokulma, 0.2 , 0.2) KattoTekstuuri // jos kysessä on korkeintaan
2 kerroksinen talo ha pinta-ala on alle 300, niin silloin oletuksena
harjakatto, katto yltää 0,2 metriä seinien yli molemmilta puolilta
case KerrostenLkm < 3 && geometry.area < 550 && geometry.area >
300 : roofHip(Kattokulma, 0.2) KattoTekstuuri //jos kyseessä on yli 300,
mutta alle 550 neliön rakennus, jonka kerrosluku on korkeintaan kaksi, tulee
katoksi Auma
case KerrostenLkm == 1 && geometry.area >= 550 : roofHip(10, 0.2)
KattoTekstuuri //jos rakennus yksikerroksinen ja rakennusala ylittää 550 km2, niin silloin aumakatto 10 kaltevuudella
/*jos rakennus on kerrosalaltaan suurempi kuin 550 ja
kerrosluku on suurempi kuin 1, niin silloin oletuksena, että
kyseessä on tasakatto */
else : extrude(0.8) KattoTekstuuri

KattoTekstuuri -->
case KattoVari
case KattoVari
case KattoVari
case KattoVari

==
==
==
==

"Valkoinen" : color("#fffff")
"Punainen" : color("#ff8080")
"VaaleanKeltainen" : color("#ffffcc")
"TummanHarmaa" : color("#515151")
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case KattoVari == "Vihrea" : color("#76a758")
case KattoVari == "Mustahko" : color("#2c2c2c")
else : AsetaTekstuuri

AsetaTekstuuri -->
// ottaa ilmakuvasta tekstuurin kattoon
setupProjection(0, world.xz, mapdimension_x, mapdimension_z,
mapoffset_x, mapoffset_z)
set(material.colormap, "maps/Terrain_Imagery2/texture.jpg")
// tekstuurin polku
color("#ffffcc")
projectUV(0)
scaleUV(0,1,-1)

Julkisivu -->
case JulkisivuVari == "Valkoinen" : color("#fffff")
case JulkisivuVari == "Punainen" : color("#ff8080")
case JulkisivuVari == "VaaleanKeltainen" : color("#ffffcc")
case JulkisivuVari == "TummanHarmaa" : color("#5f5f5f")
case JulkisivuVari == "Keltainen" : color("#ffff99")
case JulkisivuVari == "Sininen" : color("#66a3ff")
case JulkisivuVari == "Vihrea" : color("#00b33c")
case JulkisivuMateriaali == 1 : color("#e2e2e2") //Betoni
vaaleanharmaa
case JulkisivuMateriaali == 2 : color("#ff8080") //Tiili,
punainen
case JulkisivuMateriaali == 3 : color("#e2edfe") //
Metallilevy, vaaleansininen
case JulkisivuMateriaali == 5 : color("#c19200") // puu väri
vaalean ruskea
else : color("#fffff") //oletuksena valkoinen
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Asemakaavakartta

Kuva 1. Koivikon täydennysrakentamiskohteen (2338) asemakaavakartta joka toimi markkerina.
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Laajennetun todellisuuden käyttöohje
Hei, kokeilemme Keravan kaupungissa laajennetun todellisuuden tekniikkaa asemakaavakartan
havainnollistamiseen.

Sinulla

on

mahdollisuus

tässä

kaavahankkeessa

kokeilla

asemakaavakartan selaamista laajennettuna todellisuutena (augmented reality) 7.12.2017 asti.

Kuva 1. Kuvassa selataan kaavakarttaa laajennettuna todellisuutena.

Laajennetun todellisuuden selaaminen on käyttäjälle helppoa ja tarvitset sen selaamiseen
ainoastaan älypuhelimen, jossa on Android- tai IOS-käyttöjärjestelmä.

Sovelluksen käyttöohjeet
Laajennetun todellisuuden selaamiseen tarvitaan sovellus. Augment-sovellus on ilmainen ja sen
pystyy lataamaan App Store tai Google Play sovelluskaupasta. Kirjoita sovelluskaupan
hakukenttään Augment ja varmista että sovelluksen logo näyttää samalta, kuin alla olevassa
kuvassa.

Kuva 2. Augment-sovelluksen kuvake.

Avaa Augment-sovellus. Pidä huoli, että mikään ei peitä puhelimesi kameraa. Aseta kaavakartta
tasaiselle alustalle ja pidä huolta, että valoa on riittävästi. Osoita puhelimesi kameralla
kaavakarttaa ja valitse sovelluksen alareunasta vaihtoehto ”scan”. Puhelimen näyttöön avautuu
sovelluksen oma ohje, jatka skannausta, kohdasta ”start scanning”.

Kuva 3. Ohjeessa mainittu näppäin
on ympäröity punaisella värillä.
Kuvakaappaus on otettu Augmentsovelluksesta.

Kuva 4. Ohjeessa mainittu näppäin
on ympäröity punaisella värillä.
Kuvakaappaus on otettu Augmentsovelluksesta.
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Sisällön latautuminen saattaa kestää hetken. Mallin latautuessa, näytölle ilmestyy myös
sovelluksessa liikkumisohjeet. Ohjeita ei pysty hyödyntämään, koska malli on lukittu paikoilleen.
Kuittaa ohjeet pois näytöltä kohdasta ”OK”.

Kuva 5. Kuvakaappaus Augment-sovelluksesta. Ohjeessa mainittu näppäin ympäröity punaisella.

Nyt laajennettu todellisuus on latautunut näytölle, voit puhelinta liikuttamalla katsoa 3D-mallia eri
kulmista.

Vikatilanteessa
Mikäli malli tärisee tai ei ilmesty näytölle ollenkaan. Tarkista, että kaavakartan päälle ei muodostu varjoa.
Pidä puhelin kaavakartan päällä liikkumattomana, kun sovellus skannaa kaavakarttaa. Jos mikään edellä
mainituista ei ratkaissut ongelmaa, kokeile käynnistää sovellus uudestaan. Mikäli ongelma ei ratkea, ota
yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen jani.ylimaki@kerava.fi.

Eri vaihtoehtojen selaus.
Koska kaavakarttojen vaihtoehdot ovat tunnisteen näkökulmasta hyvin samanlaisia, on
laajennetun todellisuuden sisältö ohjelmoitu eri vaihtoehdoille etäisyyden perusteella.

Mikäli haluat nähdä mallin kaavaluonnosvaihtoehdosta 1, täytyy kamera asettaa
mahdollisimman lähelle AOR-25 korttelia. Mikäli haluat nähdä saman kohdan
kaavaluonnosvaihtoehdon 2, aseta kamera osoittamaan koko asemakaavakarttaa.
Vaihtoehtojen 1 ja 2 mallit ovat asemakaavakartan pohjoisosassa molemmissa samat.

Alla on sovelluksen käyttämät tunnisteet.

Kuva 6. Vaihtoehto 1, eteläpuoli.

Kuva 7. Vaihtoehto 2, eteläpuoli.
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Kuva 8. Vaihtoehto 1 ja 2 pohjoispuoli.

