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Virtuaalitodellisuus on viime aikoina kehittynyt vaiheeseen, jossa sen tuomia mahdollisuuksia 
pystytään hyödyntämään suuremmalla mittakaavalla. Useilla aloilla ollaan kiinostuneita 
virtuaalitodellisuuden kehityksestä ja monille yrityksille virtuaalitodellisuus tuokin mahdollisuuden 
kehittää yrityksen sisäisiä koulutuksia turvallisuudesta laitteiden käyttämiseen. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tuotantokäytävän turvakoulutus virtuaalitodellisuuteen. 
Toimeksiantajana työssä oli Ade Oy. Tuotantokäytävästä kehitettiin tarkka 3D-malli. 
Koulutukseen kehitettiin kaksi pelimuotoa, jalankulkijana oleminen ja trukkikuljettajan rooli. 
Koulutuksen alkuun kehitettiin videot, joissa käyttäjälle kerrotaan turvallisuusohjeet käytävällä. 

Sovellus saatiin kehitettyä valmiiksi. Turvakoulutukseen saatiin kaikki tarvittavat mekaniikat ja 
toiminnallisuudet. Pieniä muokkauksia lukuun ottamatta turvakoulutuksesta saatiin  toimiva. Ajan 
loppumisen vuoksi toteutuksesta ei kuitenkaan suoritettu suunniteltua testaamista. Haasteeksi 
kehityksessä osoittautui aika, sekä vaihtuvat ryhmän jäsenet projektissa. 

Kehitettyä turvakoulutusta on helppo muokata kattamaan muitakin tarpeita. Koulutukseen on 
mahdollista lisätä paloturvallisuuskoulutus, sillä käytävältä löytyvät kaikki tarpeelliset esineet. 
Mahdollista tutkimusta aiheeseen liittyen voisi tehdä virtuaalisen turvakoulutuksen käytön 
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DEVELOPING SAFETY TRAINING IN VIRTUAL 
REALITY 

In recent years virtual reality has developed to the point where it can be utilized in a larger scale. 
On many different fields people are becoming interested in advancements of virtual reality and to 
many companies it brings possibilities to develop internal trainings from safety to using machines. 

The subject of the thesis was to create a safety training in production corridor for virtual reality. 
The commissioner was Ade Oy. Accurate 3D-model was created from the corridor. Two different 
training modes was created for the application, walking mode and truck driver mode. Videos about 
safety instructions for moving in the corridor was created to the beginning of both training modes. 

The application was completed. All the required mechanics and features were completed. Apart 
from minor details the safety training was developed to a working condition. Planned testing on 
the application wasn’t done because of lack of time. Challenge in development was time and 
changing members in project. 

The final safety training is easy to develop further to suit other needs. A fire safety training is 
possible to add the the application, since every needed object is in place. For future work a 
possibility would be to research the effects of using virtual reality training as opposed to not using 
them. 
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SANASTO 

AR  Augmented reality, laajennettu todellisuus 

Collider  Törmäystä laskelmoiva komponentti 

Immersio  Peliin uppoutuminen 

HMD Head-mounted display, käyttäjän silmien eteen asetettu 

näyttö  

MR Mixed reality, yhdistetty todellisuus 

Pelimoottori Ohjelmistokehys, jolla peli kehitetään 

Prefab Peliobjektin valmis pohja 

Spawn Peliobjektin luominen peliin 

Steam Valve Corporationin ylläpitämä digitaalinen sovellusalusta 

SteamVR Valve Corporationin kehittämä liitännäinen Unityyn 

Transform Peliobjektin sijaintitiedot sisältävä komponentti 

Unity Unity3d:n kehittämä pelikehitysalusta 

VR  Virtual reality, virtuaalitodellisuus 

VRTK Virtual reality toolkit, apuväline virtuaalisovellusten kehittä-

miseen Unityssa
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1 JOHDANTO 

Virtuaalitodellisuus on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosien aikana kuluttajien kes-

kuudessa ja sama ilmiö näkyy myös teollisuudessa. Useat yritykset ovat osoittaneet mie-

lenkiintoa uutta teknologiaa kohtaan ja alkujaan viihdekäyttöön tarkoitettu alusta on no-

peasti saavuttamassa uutta asiakaskuntaa yrityksissä. Virtuaalisista turvakoulutuksista 

usein näkee paloturvallisuuskoulutuksia, sillä näiden harjoittelu voi olla aikaa vievää ja 

ne koskettavat kaikkia yrityksiä. Virtuaalitodellisuudessa koulutettavat voivat saada pe-

rinteistä paloharjoitusta käytännöllisemmän kuvan mahdollisesta tulipalosta ilman oikeaa 

riskiä. 

Opinnäytetyössä kehitetään virtuaalitodellisuutta hyödyntävä koulutusratkaisu liittyen 

asiakkaan tuotantotilan työturvallisuuden parantamiseen. Tärkeäksi ominaisuudeksi 

työssä annettiin työntekijöiden ja käytävällä liikkuvan trukkiliikenteen ohitusvelvollisuu-

det, sekä tähän liittyvät varotoimenpiteet. Toimeksiantajana työssä on Ade Oy. Pelialu-

eesta mallinnetaan tarkka 3D-malli, joka perustuu asiakkaan oikeaan tuotantokäytävään. 

Tavoitteena opinnäytetyössä on saada toteutus luovutusvalmiiksi. 

Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti mielenkiinto pelialaa ja virtuaalitodellisuutta koh-

taan. Lisäksi sovellukseen suunnitellut toiminnot tekivät kehittämisestä  Myöskin virtuaa-

litodellisuuden laajeneminen useille toimialoille teki aiheen valinnasta helpon. 

Työssä käydään läpi kehitetyn sovelluksen toimintoja ja selitetään komentosarjojen toi-

minallisuuksia yksityiskohtaisesti. Lisäksi perehdytään hieman projektissa käytettyihin 

sovelluksiin, virtuaalitodellisuuden lähihistoriaan ja nykyaikaisiin virtuaalitodellisuuden 

käyttötarkoituksiin. 

Sovellus kehitetään Unity-pelimoottorilla hyödyntäen Unitylle kehitettyjä SteamVR- ja 

VRTK-liitännäisiä. Virtuaalitodellisuuslaitteina toimivat HTC Vive -lasit. Ohjaukseen so-

velluksessa käytetään Viven sauvoja. Sovellukseen tehdään kaksi eri pelimuotoa, joista 

ensimmäisessä pelaaja liikkuu jalan ja toisessa trukilla. Käyttäjälle opetetaan samalla 

liikkuminen pelimaailmassa ja kuinka havaintoja voidaan tehdä. Molemmissa pelimuo-

doissa ovat omat turvallisuusohjeet, jotka kerrotaan käyttäjälle videon muodossa ennen 

pelin alkamista. 
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2 PELIMOOTTORIT 

Pelimoottorit ovat ohjelmistoja pelien ja sovellusten kehitykseen (Ward 2008). Useilla 

suurilla pelitaloilla ovat omat pelimoottorinsa (Unreal Engine 2019), mutta myös yrityksiä, 

jotka kehittävät pelkästään pelimoottoreita löytyy (Unity3d 2019). Itsenäiset kehittäjät 

pystyvät käyttämään näitä pelimoottoreita hankkimalla yritykseltä lisenssin, lisenssin hin-

noitteluperusteet vaihtelevat eri pelimoottorikehittäjien välillä (Unity3d 2019). Kaikki peli-

moottorit eivät ole kaupallisessa levityksessä, vaan ainoastaan niiden kehittäneen stu-

dion käytettävissä. 

2.1 Unity3D 

Unity (kuva 1) on tanskalaisen Unity Technologiesin kehittämä pelimoottori, jolla kehite-

tään 2D- ja 3D-pelejä selaimille, konsoleille, mobiililaitteille ja PC:lle. Unity Technolo-

giesilla on toimistoja ympäri maailmaa, Helsinki mukaan lukien,  ja yritys työllistää n. 2 

000 henkilöä. Vuonna 2014 Unity osti suomalaisen Applifierin, jonka palvelusta tuli Unity 

Ads -mainospalvelu. Tuotetuki Unitylla on yli 25 eri alustalle, sisältäen suosituimmat alus-

tat, kuten iOS, Android, Windows ja Linux. (Unity3d 2019.) 

 

Kuva 1. Unityn käyttöliittymä. 
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Unitylla kehittäminen on ilmaista, jos yrityksen liikevaihto vuodessa on alle 100 000 dol-

laria. Alle 200 000 dollarin liikevaihdolle Unity tarjoaa maksullista Unity Plus -lisenssiä ja 

ammattilaisille tarkoitettua Unity Pro -lisenssiä, jossa ei ole liikevaihtorajoituksia. Ohjel-

mointikielenä Unityssa toimii C#, aiemmin Unity tuki myös UnityScriptiä, joka oli muun-

nos JavaScriptistä, sekä Boota. (Unity3d 2019.) 

Unityn käyttöliittymässä on scene- ja pelinäkymä, konsoli, inspector, hierarkia ja 

projektikansio. Näiden lisäksi käyttöliittymään saa näkyville muitakin erilaisia näkymiä, 

kuten Unity palvelut, projektin valoasetukset ja asset-kauppa. 

2.2 Unreal Engine 

Unreal Engine (kuva 2) on Epic Gamesin kehittämä pelimoottori, josta on julkaistu jo 

neljä versiota. Uusin versio on Unreal Engine 4 ja pelimoottori kehitettiin alun perin Un-

real-pelejä varten. Unrealilla kehittäminen on ilmaista, mutta kaupalliseen levitykseen 

kehitetyistä ja yli 3000 dolllaria tuottavista peleistä maksetaan Epic Gamesille 5 prosen-

tin rojaltimaksut vuosineljänneksittäin. Unreal Engine tukee 17:sta eri alustaa. (Unreal 

Engine 2019.) 
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Kuva 2. Unreal Enginen käyttöliittymä. 

Unreal Enginen pääasiallinen ohjelmointikieli on C++, mutta Epic tarjoaa myös ohjel-

mointia taitamattomille mahdollisuuden käyttää Unrealia Blueprinttien muodossa. Blue-

printit ovat solmupohjainen visuaalinen tapa käyttää Unrealin toimintoja. (Unreal Engine 

Docs 2019.) 

2.3 Muita moottoreita 

CryEngine on Crytekin kehittämä ja kehittäjille ilmainen käyttää. CryEngine tukee C++ 

ohjelmointikieltä. Unrealin tavoin peleistä maksetaan 5 prosentin rojaltimaksut Crytekille, 

mutta vasta ensimmäisen 5 000 euron jälkeen. CryEngine tukee Windowsia, Linuxia, 

PlayStation 4:ä, Xbox Onea, Oculus Riftiä, OSVR:ä, PSVR:ä ja HTC Vivea. (CryEngine 

FAQ 2019.) 

Amazon Lumberyard on Amazonin kehittämä ja myöskin ilmainen käyttää. Muista poi-

keten Lumberyardilla kehitetyistä peleistä ei Unityn tapaan tarvitse maksaa rojalteja, 

vaan rahoitus hoidetaan käyttämällä Amazonin tarjoamia verkkopalveluita. Erona muihin 

kehittäjiin Amazon tarjoaa moottoriinsa Twitch-tuen, joka tekee kehittäjille helpommaksi 
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tehdä peleistään muokattavia reaaliajassa Twitchin suoratoistajille. Twitch suoratoistajat 

voivat järjestää helposti äänestyksiä katsojilleen, joka voi voivat vaikuttaa esimerkiksi 

pelin kulkuun tai tapahtumiin suoratoistajan sitä pelatessaan. (Amazon Lumberyard 

2019.) 
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3 VR-TEKNOLOGIAT 

3.1 Virtuaalitodellisuus 

VR eli virtuaalitodellisuus tarkoittaa teknisesti sitä, että pelaaja asetetaan kolmiulottei-

seen ympäristöön, jossa hän voi liikkua ja vuorovaikuttaa ympäristön kanssa. Yhtenä 

esimerkkinä näistä on Google Earth VR -sovellus (kuva 3), jossa pelaaja voi liikkua va-

paasti useissa kaupungeissa. Virtuaalitodellisuuteen tarvitaan erillinen laite, silmikko, 

jonka kautta pelaaja pääsee näkemään ympäristön. (VRS 2019.) 

 

Kuva 3. Kuvakaappaus Turun Tuomiokirkon katolta Google Earth VR sovelluksesta. 

3.2 Laajennettu todellisuus 

AR eli laajennettu todellisuus tuo kolmiulotteiset mallit todelliseen maailmaan esimerkiksi 

puhelimen tai tabletin ruudulla. Tekniikka hyödyntää puhelimen kameraa ja sovelluk-

sesta riippuen joko skannaa tietyn kuvan tai kuvion, jonka päälle haluttu hahmo tulee tai 

vapaasti asettaa mallin esimerkiksi tasaiselle alueelle. Muita lisätyn todellisuuden toteu-

tuksia ovat päällä pidettävät Googlen Glass -lasit. Google Glass -laseissa on pieni pro-

jektori, joka heijastaa linssiin käyttöliittymän. Laseja ohjataan äänikomennoilla, ja niissä 

on myös sisäänrakennettu kamera. (Emspak 2018.) 
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3.3 Yhdistetty todellisuus 

MR eli yhdistetty todellisuus sijoittuu virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden väli-

maastoon. Yhdistettyyn todellisuuteen sisältyvät sekä holografiset että immersiiviset lait-

teet. Holografiset laitteet tuovat tietokoneella mallinnettuja esineitä ja malleja käyttäjän 

näkökenttään. Immersiiviset laitteet sulkevat käyttäjänsä ulkomaailmasta ja antavat vai-

kutelman, että käyttäjä olisi itse virtuaalimaailmassa. (Microsoft Docs 2018). 

Microsoftin kehittämät Hololens-lasit ovat esimerkki holografisesta yhdistetystä todelli-

suudesta. Ne heijastavat hologrammeja, jotka näkyvät käyttäjälle esineinä oikeassa 

maailmassa (Microsoft 2019). Immersiivisiin laitteisiin lukeutuu Microsoftin kehittämät 

Mixed Reality -lasit, jotka piilottavat ympäröivän maailman ja luovat virtuaalisen maail-

man sen päälle (Microsoft Docs 2018). 

3.4 Historia 

Virtuaalitodellisuuden historia ideana ulottuu aina 1830-luvulle asti, ensimmäiset esimer-

kit olivat stereokuvia, jotka toivat syvyyden tunteen kaksiulotteisiin kuviin. Ensimmäiset 

varsinaiset silmikot (head-mounted display, HMD) ilmestyivät 1960-luvulla (VRS 2019). 

Perehdytään kuitenkin enemmän moderneihin ratkaisuihin, joita alkoi ilmestyä 2010-lu-

vulla.  

Nykyaikaisista VR-laitteiden kehittäjistä Oculus VR toi ensimmäisenä silmikkonsa ihmis-

ten saataville. Oculuksen ensimmäinen laite, Development Kit 1 tai DK1 (kuva 4), tuli 

joukkorahoitussivustolle vuonna 2012. Laitetta markkinoitiin ensisijaisesti kehittäjäver-

siona, mutta myös muut pystyivät ostamaan laitteen osallistumalla yhtiön Kickstarter 

joukkorahoituskampanjaan (Oculus blogs 2012). 
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Yhtiön seuraava versio, Development Kit 2 (kuva 5), tuli myyntiin vuonna 2014 ja sisälsi 

aiempaa paremman näytön korkeammalla resoluutiolla (Oculus blog 2014). Oculus ke-

hitti Samsungin kanssa yhteistyössä Gear VR -lasit, jotka tarvitsivat tietokoneen sijaan 

Samsungin Galaxy-puhelimen. Alun perin vuonna 2014 julkaistu pääasiassa kehittäjille 

tarkoitettu versio toimi ainoastaan Galaxy Note 4 puhelimen kanssa. Myöhemmin 

vuonna 2015 Samsung julkisti uuden version Gear VR -laseista, joka oli kuluttajamark-

kinoille tarkoitettu laite ja tuki useampaa Galaxy mallia. (Oculus blog 2015.) 

Kuva 5. Oculus Development Kit 1 (Stabinger 2013). 

Kuva 4. Oculus Development Kit 2 (Kurver 2014). 
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Ensimmäinen kuluttajille tarkoitettu Oculus Rift (kuva 6) julkaistiin vuonna 2016 (Oculus 

blog 2016) ja tuolloin tuli myyntiin myös HTC:n ja Valven yhteistyössä kehitetyt HTC 

Vive-lasit (Saarenoja 2016). Oculuksen ja HTC:n laitteet kehitettiin PC-ympäristöön. 

Vuonna 2016 julkaistiin myös Sonyn kehittämät PlayStation VR -lasit (kuva 7)(Sony 

2016), jotka olivat ainoat konsolille suunnatut virtuaalilasit. Sonyn laseissa oli lisäksi 

PlayStationin tehorajoitusten vuoksi kilpailijoita heikompi resoluutio. 

Oculuksen seuraava laite oli myyntiin vuonna 2018 tullut Oculus Go, joka ei vaatinut 

erillistä tietokonetta tai puhelinta toimiakseen (Facebook Newsroom 2017). Samana 

vuonna HTC julkaisi parannellun version Vive laseistaan, nimeltään Vive Pro, jonka suu-

rin ero edelliseen oli parempi resoluutio. Myytävässä laitteessa tuli mukana lisäksi kuu-

lokkeet, jotka alkuperäräiseen julkaisuun täytyi ostaa erikseen (Seppala 2018). 

Kuva 6. Oculus Rift Consumer Version 1 (Evan-Amos 2017). 
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3.5 Käyttömahdollisuudet 

Vaikka virtuaalitodellisuus on vielä verrattain uutta, monet alat ovat osoittaneet kiinnos-

tusta teknologiaan. Alun perin ehkä enemmän peleille markkinoitu ja suunniteltu tek-

niikka soveltuu myös moniin muihin tarkoituksiin, kuten koulutuksiin ja erilaisiin sosiaali-

siin ympäristöihin. Rakennusfirmat voivat esimerkiksi laatia rakennettavista asunnoista 

3D mallin virtuaalitodellisuuteen, johon tuleva asunnon ostaja voi tutustua jo etukäteen 

ja mahdollisesti vaikuttaa tuleviin pintaratkaisuihin ja värityksiin, nähden miltä ne näyttäi-

sivät oikeasti. 

Tekniikan myötä apua voi löytyä myös esiintymiskammoisille. Virtuaalitodellisuus voi an-

taa käyttäjälle turvallisen paikan harjoitella puhetta ihmisten edessä. Sovellukset voivat 

lisäksi antaa palautetta käyttäjälle tämän suorituksen perusteella, jolloin omaa puhetta 

tai esitystä on helpompi kehittää. (Thompson 2017.) 

Virtuaalitodellisuuden hyödyt on havaittu myös terveyhdenhoidossa, jossa keinotodelli-

suutta on mahdollista käyttää kivunlievityksessä. Jo aiemmissa tutkimuksissa on ha-

vaittu, että virtuaalitodellisuus vähentää käyttäjän tuntemaa kipua akuuteissa kivuissa, 

mutta tekniikan on huomattu auttavan myös krooniseen kipuun. (Jones T, Moore T, Choo 

J 2016.) 

Kuva 7. Sony PlayStation VR (Evans-Amos 2017). 
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Urheilussa virtuaalitodellisuutta voisi olla mahdollista hyödyntää esimerkiksi tuomalla ur-

heilutapahtumat käyttäjille 360 asteen videoilla. Käyttäjän voisi olla mahdollista vaihtaa 

kuvakulmaa valitsemalla halutun videokameran kentällä. Asettamalla kamera pelaajan 

kypärään voisi katsoja seurata peliä pelaajan silmin. (Omnivirt Blog 2018.) 

Taiteessa virtuaalitodellisuudella voisi olla samat mahdollisuudet kuten urheilussakin. Ih-

miset voisivat katsoa uudestaan tanssiesityksiä, teatteria tai Cirque du Soleilin kaltaisia 

näytöksiä. Myöskin täysin virtuaalitodellisuuteen tarkoitettuja 360 asteen esityksiä on 

mahdollista tuottaa, kuten Cirque du Soleilin Dreams of ”O” (Oculus 2019). Pelkän kat-

selemisen lisäksi virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää taiteessa myös tuottamiseen ja 

yksi näitä sovelluksia on esimerkiksi Tilt Brush, jossa pelaaja voi tehdä kolmiulotteista 

taidetta ohjaimilla ja kävelemällä. (TechWatch 2018.) 

3.5.1 Virtuaalitodellisuus koulutuksissa 

Koulutuksissa virtuaalitodellisuus voi myös olla erinomainen apuväline ja toimia tukena 

muille metodeille. Koulutettavat voivat virtuaalitodellisuudessa tehdä virheitä, jotka eivät 

siellä tarkoita muuta kuin aloittamista uudestaan, kun taas oikeassa elämässä sama 

virhe voisi tuottaa suuriakin kustannuksia tai olla koulutettavalle itselleen vaarallisia. 

Koulutukset voidaan lisäksi suorittaa missä vain, kunhan tarvittavat laitteet löytyvät, sen 

sijaan, että koulutettavia vietäisiin kauas koulutuskeskuksiin. 

Turvakoulutukset virtuaalitodellisuudessa alkavat yleistymään ja useamman yrityksen 

kiinnostuessa asiasta toteutuksista voidaan myös tehdä entistä parempia. 

Rakennusmiehille tarkoitettu turvakoulutus sisältää monia tilanteita, joissa pelaajan täy-

tyy tarkastaa esimerkiksi turvavaljaat tarkkaan ja varmistaa, että vaijerit ovat oikein kiinni 

koukuissa. Tilanteet koulutuksessa ovat satunnaistettu ja tulokset tallentuvat myöhem-

pää tarkastelua varten, jolloin myös omaa kehitystä pystyy seuraamaan. (3M United Sta-

tes 2018.) 

Toinen esimerkki on paloturvallisuuskouluksesta toimistorakennuksessa. Työtä varten 

toimistotiloista otettiin 360 asteen kuvia, joiden avulla mallinnettiin toimistot. Toteutuk-

seen lisättiin näkyväksi alueita, joista ihmisten olisi hyvä kulkea tulipalon sattuessa. Kou-

lutuksessa käyttäjän täytyy etsiä lyhin reitti paeta rakennuksesta, tai vaihtoehtoisesti 

jäädä sammuttamaan tulipalo, jota varten käyttäjän täytyy tietää missä on palosammutin, 

kattosammuttimet ja palohälytin.  (Kumar 2018.) 
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4 TYÖSSÄ KÄYTETYT VÄLINEET JA SOVELLUKSET 

4.1 Unity-pelimoottori 

Projektissa päädyttiin käyttämään Unitya, koska kyseinen pelimoottori tukee ohjelmoin-

tikielenään C#:a. Pelimoottorin ollessa lisäksi tutumpi kuin Unreal Engine, on sovelluk-

sen kehitys nopeampaa. 

Työssä käytetään Unityn 2018.3.8f1-versiota. Kehittämisen aikana työtä ei päivitetty uu-

siimpaan versioon mahdollisten virheiden välttämiseksi. Uudemmissa versioissa ei 

myöskään ollut ominaisuuksia, joita tekeillä olevassa projektissa olisi tarvittu, joten pää-

dyttiin pysymään vanhassa versiossa. 

4.2 Versionhallinta 

Sovelluksen kehittämiseen osallistui neljä henkilöä, mutta Unityn ilmaisversiossa oleva 

Unity Collaborate -versionhallinta tukee vain kolmen hengen ryhmiä, jolloin versionhal-

lintaan piti olla kolmannen osapuolen työkalu. Työssä käytetään versionhallintaan Bit-

bucket alustaa, jonka käyttäminen on ilmaista alle 5 käyttäjän ryhmille. (Bitbucket Pro-

duct 2019.) 

Bitbucket tallentaa projektin versiot pilvipalveluun, josta uusin versio on aina helppo ha-

kea mille tahansa koneelle ja jatkaa töitä siellä. Versionhallinta mahdollistaa myös van-

hoihin versioihin palaamisen, jos projektin kulussa ilmenee ongelmia. Bitbucket toimii 

käyttämällä komentoriviä, mutta palvelun käyttämiseen voidaan hyöndyntää myös Sour-

cetree-työpöytäsovellusta (kuva 8), joka helpottaa projektin hallintaa komentoriviin tottu-

mattomalle. (Bitbucket Product 2019.) 
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4.3 HTC Vive -virtuaalilasit 

HTC Vive on HTC:n kehittämä virtuaalitodellisuuslaite, jolle sovellus myös kehitetään. 

Viveen päädyttiin, koska alustalle kehittäminen oli tuttua. Lisäksi SteamVR- ja VRTK-

liitännäisten toimiminen Unityssa oli havaittu riittävän sujuvaksi. 

Vive käyttää pelaajan seurantaan kahta majakkaa, jotka voidaan sijoittaa vapaasti huo-

neeseen. Suositeltua on kuitenkin sijoittaa majakat pelaajaa korkeammalle, hieman alas-

päin käännettynä ja mieluiten vastakkain toisistaan, jotta sokeita alueita olisi mahdolli-

simman vähän. Majakat keilaavat huonetta näkymättömällä laservalolla ohjainten ja sil-

mikon seuraamiseen, joka mahdollistaa oikean maailman liikkumisen siirtymisen myös 

pelimaalimaan. Ohjainten seuranta mahdollistaa esimerkiksi esineiden poimimisen pe-

lissä. 

Kuva 8. Sourcetree-työpöytäsovellus projektista. 
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5 SOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TARKOITUS 

5.1 Sovelluksen tarkoitus  

Sovelluksen tarkoituksena on toimia tuotantokäytävän turvakoulutuksen lisäosana, jota 

käytetään uusien työntekijöiden koulutuksessa. Pääpainoksi sovellukselle asetettiin 

väistämisvelvollisuudet tuotantokäytävällä jalankulkijoiden ja trukkien välillä. 

5.2 Projektin aloitus 

Projektin alussa ryhmä sai toimeksiantajalta 360 asteen videoita asiakkaan tuotantokäy-

tävästä, joiden avulla pystyttiin aloittamaan tarkka 3D-mallinnus pelialueesta. Saatiin 

myös tarvittavat ohjeet sovelluksen vaatimuksista, joiden pohjalta oli mahdolista aloittaa 

projektin kehitys. Ennen varsinaisen kehittämisen aloittamista sovelluksesta tehtiin suun-

nitelma, jossa käytiin läpi mahdollisia etenemisaskeleita turvakoulutukselle, lopulliseen 

tuotokseen osa näistä askeleista päätyi ja osa muuttui kehityksen edetessä. Sovellus 

aloitettiin ja lisättiin Bitbucketiin, materiaalit ja tehtävät jaettiin ryhmäläisille heidän osaa-

misalueidensa mukaisesti. 
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6 TURVAKOULUTUKSEN KEHITYS 

Sovelluksen kehitykseen käytetään SteamVR-liitännäistä ja aputyökaluna VRTK-liitän-

näistä. VRTK-liitännäisestä käytetään versiota 3.3.0, jonka vuoksi myöskin jouduttiin 

käyttämään vanhempaa SteamVR 1.2.3 -versiota. Päädyttiin käyttämään VRTK-liitän-

näistä, koska se antaa valmiit toiminnallisuudet käyttöliittymän käyttämiseen ja valmiin 

tavan liikkua, joka sopi projektissa vaadittaviin toiminnallisuuksiin. 

Projektin aloittamisen jälkeen VRTK:n kehittäjätiimi julkaisi uuden 4.0-beta-version liitän-

näisestä (Oculus blogs 2019), mutta uuden version sisällyttäminen olisi voinut aiheuttaa 

projektin rikkoutumisen, joten kehitystä jatkettiin vanhalla vakaaksi todetulla versiolla. 

6.1 Vaaratilanteiden satunnaisgeneraattori 

Turvakoulutuksesta haluttiin uudelleenpelattava, joka tarkoitti vaaratilanteiden muuttu-

mista jokaisella pelikerralla. Sovellukseen tehtiin satunnaisgeneraattori, joka hallinnoi 

kaikkia paikallaan pysyviä vaaratilanteita, kuten vesi lattialla, parkissa olevien trukkien 

oikeat ja väärät sijainnit ja lavojen sijainnit. Jokainen liikkumaton vaaratilanne on oma 

prefab-komponentti, jolla on useita spawn-pisteitä tuotantokäytävällä. Oikeille ja väärille 

variaatioille vaaratilanteista ovat omat spawn-pisteet ja jokaiseen pisteeseen voi peliob-

jekti ilmentyä vain kerran. Työntekijöiden ja trukkien satunnaisgeneraattorit toimivat eril-

lään paikallaan olevista peliobjekteista ja niiden kaikkien määrää on mahdollista nostaa 

tai laskea erikseen. 

6.2 TaskManager-komentosarja 

TaskManager-komentosarja hallinnoi kaikkia vaaratilanteiden spawneja, palautteen ke-

räämistä ja suoritettavia tehtäviä. Komentosarja hoitaa myös palauteikkunan täyttämisen 

pelin päätyttyä. 
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Pelissä ilmestyvien tilanteiden määrää voi muuttaa lisäämällä tai vähentämällä kunkin 

mahdollisen vaaratilanteen maksimi ja minimimärää. Paikallaan pysyvien objektien mak-

simimäärä tulee olla enimmillään sama kuin mikä on lisättyjen prefab-komponenttien 

määrä. Jos halutaan enemmän tiettyjä objekteja, täytyy ne lisätä Task Prefab -listaan 

niin monta kertaa kun niitä enimmillään halutaan. (Kuva 9.)  

6.2.1 TaskList-luokka 

TaskManager-komentosarjan sisällä on toinen luokka TaskList, joka toimii paikallaa py-

syvien vaaratilanteiden organisoijana. Luokkaan voi lisätä uusia tehtäviä lisäämällä vain 

uuden listan Unityn sisällä. Uudelle tehtävälle annetaan nimi, palautteet suoritetusta teh-

tävästä, tai jos peliobjekteja on tarkoitus lisätä pelialueelle kaksi, oma teksti molempien 

löytymisestä on mahdollista lisätä. Lisäksi oma teksti voidaan lisätä, jos vaaratilannetta 

ei ole huomannut. 

Kuva 9. TaskManager-komentosarjan näkymä Unityssa. 
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TaskList-luokasta löytyvät valinnat mahdollisesti lisättäville pisteille ja toistettavalle teh-

tävälle. Toistettava tehtävä täytyy aktivoida Unityssa, jolloin TaskManager tietää koh-

della kohdetta oikein palautteen antamisessa. Valinnat stepDone ja stepDoneTwice ovat 

tehtävien suoritusten seurantaa varten ja aktivoituvat kun kyseinen tehtävä suoritetaan 

kerran tai kaksi kertaa. Useimmilla vaaratilanteilla on mahdollisuus spawnata enimmil-

lään kaksi kertaa, mutta esimerkiksi vesilätäköt voivat ilmestyä useammankin kerran, 

jolloin TaskManager käyttää näiden kanssa toistettavien tehtävien asetuksia. Listan ac-

tive valinta laitetaan päälle tehtävien arvonnan yhteydessä, jolloin sovellus tietää, mitkä 

tehtävät ovat aktiivisia. (Kuvio 1.) 

Kuvio 1. Kuvakaappaus TaskList-luokasta. 

Havainnon tehdessä pelaaja osoittaa objektia ja painaa avattua valintaikkunaa, joka kut-

suu CompleteTask-metodia (kuvio 2). Jokaiseen objektiin kirjoitetaan lähetettäväksi 

sama nimi, joka löytyy TaskList-luokasta. Metodi käy läpi foreach-silmukassa listan nimet 

ja vertaa niitä lähetettyyn nimeen. Vastaavan nimen löytyessä if-lausekkeet tarkastavat, 

onko kyseessä toistettava tehtävä, onko tehtävä jo suoritettu vai ei. Tehtävästä riippuen 

aktivoidaan haluttu bool-muuttuja, joka tarkastetaan koulutuksen lopuksi palauteikkunaa 

tehdessä. 
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Kuvio 2. Kaappaus CompleteTask-metodista. 

6.2.2 Tehtävien spawnaaminen 

Vaaratilanteet on lisätty listaan (kuvio 3), joka muodostetaan TaskManager-komentosar-

jassa. Liikkuvat ja paikallaan pysyvät tilanteet on helpompi hallinnoida tekemällä kaikille 

omat listat, jolloin myös niiden lopullista määrää pelikerroilla on helpompi muokata. Jo-

kaiselle vaaratilanteelle on myös omat spawn-pisteet, jotka ovat tyhjiä peliobjekteja sijoi-

tettuna eri paikkoihin pelialueella. Näistä objekteista otetaan vain transform-komponentti, 

joka sisältää kohteen sijainnin, kulman ja skaalauksen.  

 

Kuvio 3. Kuvakaappaus TaskManagerin listoista. 

Pelin käynnistyessä arvotaan tehtävien, trukkien ja ihmisten lukumäärät ja varastoidaan 

ne niille varatuille muuttujille. For-silmukka käydään läpi niin monta kertaa kuin tehtävien 

määräksi saatiin ja jokaiselle vaaratilanteelle arvotaan spawn-piste. Lopuksi arvotaan 

objekti prefab-listasta, jonka nimeä verrataan TaskListista löytyviin tehtävien nimiin. Oi-

kean nimen löytyessä objekti lisätään pelimaailmaan. Sijoitetun objektin sijainti poiste-

taan listasta, jotta mahdollisia päällekkäisyyksiä ei tapahtuisi. Samalla vaihdetaan 

spawnatun objektin active-muuttuja todelliseksi TaskList-luokasta. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Staattisten tehtävien spawnaaminen TaskManagerissa. 

Tehtävän spawnaamisen jälkeen poistetaan objekti prefab-listasta, jolloin sama objekti 

voi olla pelissä vain kerran. Kun kaikki paikallaan pysyvät objektit on spawnattu, poiste-

taan tehtävälistasta kaikki tehtävät, jotka eivät ole aktiivisia. Tämä estää väärien tehtä-

vien ilmestymisen palauteikkunassa, jos tehtävää ei ole löytynyt. 

Trukkien arpominen peliin on tehty hieman eri tavalla niiden erilaisten toimintojen vuoksi. 

Trukit ovat peliobjekteja, joille jokaiselle on tehty erilaiset liikkumisalueet ja erilaiset mah-

dollisuudet vaaratilanteisiin. Trukit arvotaan listasta ja asetetaan aktiiviseksi. Erilaisten 

tilanteiden vuoksi tietyt trukit voivat estää myös jonkin muun trukin aktivoitumisen. Lo-

puksi aktivoitu trukki poistetaan listasta kaksoistrukkien välttämiseksi. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Trukkien spawnaaminen. 

Työntekijöiden aktivoiminen toimii samalla tavalla kuin trukeille tehty spawnaaminen. 

6.3 ForkliftControllerWalking-luokka 

Pelissä olevat liikkuvat objektit käyttävät Unityn NavMesh-komponenttia liikkumiseen. 

NavMesh-komponentti tekee alueen, jossa muut objektit pystyvät liikkumaan määritelty-

jen arvojen mukaisesti. Liikkuakseen objekti tarvitsee NavMeshAgent-komponentin ja 

loppupisteen, jonka jälkeen objekti voidaan lähettää liikkeelle. NavMesh mahdollistaa 

objektien liikkumisen ja muiden väistämisen reaaliajassa, jonka vuoksi päätimme käyttää 

kyseistä ratkaisua ihmisten ja trukkien liikuttamiseen. Paikallaan pysyviin objekteihin voi-

daan lisätä NavMeshObstacle-komponentti, jolloin liikkuvat agentit osaavat väistää myös 

näitä esineitä. 
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Objektien liikuttamiseen luokasta löytyy lista pisteille, joiden kautta tulee liikkua. Samaa 

luokkaa käytetään trukkien lisäksi myös ihmishahmojen kanssa, joten törmäysteksti on 

jätetty helposti muokattavaksi objektista riippuen. Muokattavana on myös teksti tilan-

teelle, jos et huomaa merkata liikkuvan objektin oikeaa tai väärää tapahtumaa. Vaarati-

lanteen tapahtuessa vain tietyssä paikassa, kuten väärällä alueella liikkuminen, voidaan 

objektin rajoittaa, milloin objektin kanssa voidaan vuorovaikuttaa valitsemalla kahden 

pisteen välillä. Samalla tavalla voidaan määrittää trukin liikkuminen nopeammin tai hi-

taammin tiettyjen pisteiden välillä, kuten risteyksessä, jolloin vaaratilanne tapahtuisi. Toi-

sen pisteen jälkeen trukin nopeus palautetaan normaaliksi. (Kuva 10.) 

NavMeshAgent toimii käskyllä SetDestination(), joka käynnistää liikkumisen haluttuun 

paikkaan. Muuttuja NMMoveStep kertoo NavMeshAgentille sen hetkisen liikuttavan pis-

teen ja kasvaa aina yhdellä kun liike on aloitettu. Samalla katsotaan, onko kyseinen ob-

jekti ihminen ja aloitetaan kävelyanimaatio. (Kuvio 6.) 

Kuva 10. Kuvakaappaus kävelymoodin Forklift-komentosarjasta. 
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Metodi SetDestination() ottaa vastaan vain yhden pisteen kerrallaan, jolloin ohjelman 

täytyy katsoa, milloin objekti on tarpeeksi lähellä määränpäätä ja jatkaa liikkumista seu-

raavaan pisteeseen, jos sellainen on määritelty. Kun kaikki kohteet on käyty läpi, tarkis-

tetaan, onko tekstiä epäonnistumiselle määritelty. Jos liikkuva objekti on ihminen, lope-

tetaan kävelyanimaatio liikkumisen jälkeen. Objekti voidaan myös asettaa siirtymään 

epäaktiiviseksi liikkumisen jälkeen, jos hahmo halutaan pois näkyvistä ja estää käytävän 

tukkeutuminen. (Kuvio 7.) 

6.4 EventTrigger-luokka 

EventTrigger-luokka toimii objektien liikkeen laukaisussa. Jokaisen objektin kohdalla voi-

daan valita lähteekö objekti liikkeelle heti kun pelaaja on halutussa paikassa, vai lähteekö 

liike käyntiin satunnaisesti riippumatta pelaajan sijainnista. Valinnat löytyvät myös, jos 

Kuvio 6. Objektien liikuttaminen pisteestä pisteeseen. 

Kuvio 7. Liikkumisen aloittaminen. 
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halutaan, että satunnainen lähtö tapahtuu vasta kun pelaaja on tietyllä alueella. (Kuva 

11.) 

 

Satunnainen liikkuminen tapahtuu arpomalla numero väliltä 0-9 (kuvio 8), kun oikea nu-

mero arvotaan, lähtee objekti liikkeelle. Muuttuja Interval määrittää, kuinka kauan kestää, 

että uusi numero arvotaan. Liikkeelle lähtevä objekti voidaan asettaa myös aloittamaan 

epäaktiivisena, jos halutaan, että objekti näkyy pelissä vasta, kun liikkuminen on alkanut. 

(Kuva 11.) 

Kuva 11. EventTriggerin näkymä Unityssa. 

Kuvio 8. Satunnaisen liikkeen laukaisu. 
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Komentosarja lisätään tyhjään objektiin, jolla on collider-komponentti, pelaajan tähä osu-

essa kutsutaan metodia ForkliftControllerWalking-luokassa, joka käynnistää liikkeen. 

Samalla tuhotaan laukaiseva objekti virheiden välttämiseksi. (Kuvio 9.) 

EventTrigger-luokkaa voidaan käyttää myös varoittamaan pelaajaa lähestyvästä trukista 

tekemällä trukin alle peliobjekti, johon lisätään collider-komponentti, EventTrigger-ko-

mentosarja ja muokkaamalla collider-komponentin kokoa tarpeeksi suureksi, jotta pe-

laaja ehtii reagoida ennen törmäämistä trukkiin. Trukin alla olevan collider-komponentin 

osuessa pelaajaan, tulee pelaajalle varoitusilmoitus eteen ja virhemerkintä palauttee-

seen. 

6.5 Peilit 

Sovellukseen kehitettiin reaaliaikaisesti heijastavat peilit (kuva 12). Alkuperäisenä 

ideana oli kehittää peilit käyttämällä kameroita ja Render Texture -komponenttia, mutta 

peilien kuperan mallin vuoksi tämä osoittautui vaikeaksi toteuttaa. 

Peilit toteutettiin käyttämällä Reflection Probe -komponenttia, joka lisättiin heijastavaan 

peliobjektiin ja asetettiin pelinäkymässä tämän keskikohtaan. Komponentin rajat asetet-

tiin alueelle, joka peilistä on tarkoitus nähdä. Peilin malliin tehtiin uusi taso, joka estää 

Reflection Probe -komponentin heijastamasta peilin mallia. 

Kuvio 9. Otanta EventTrigger-luokasta. 
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Käytävällä on useampia peilejä, joten suorituskyvyn pitämiseksi kohtuullisena vain pe-

laajan lähellä olevat peilit ovat toiminnassa ja näiden resoluutio pidetään alhaisena mutta 

näkyvänä. 

 

Kuva 12. Heijastava peili käytävällä. 

Peileihin lisättiin myös collider-komponentti, joka pelaajan kameraan kiinnitetyn vastaa-

van komponentin kanssa törmättyään antaa pelaajalle lisäpisteitä. 

6.6 Palautteen antaminen pelaajalle 

Palautteen antaminen on projektissa tärkeässä roolissa. Sovelluksen satunnaistetun 

luonteen vuoksi joidenkin objektien täytyy antaa erilaiset palautteet riippuen muista ob-

jekteista. Jokaisella objektilla on vain yksi valinta ja sovelluksen täytyy tietää mikä vaa-

ratilanne on milläkin pelikerralla mahdollinen. Paikallaan pysyvät objektit voidaan mer-

kata havannoiduiksi heti, joillain liikkuvilla objekteilla havainnot voi tehdä vasta kun ti-

lanne on tapahtunut. Useimmilla liikkuvilla objekteilla havainnot voi tehdä heti objektin 

huomattua, kuten turvamääräyksissä kielletyllä alueella liikkuminen. 
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Palautetta kerätään jatkuvasti suorituksen aikana, ja jotkin pelaajan tehdyt virheet anta-

vat myös palautetta pelin aikana joko varoitusmerkin, tai tekstin muodossa. Tarkoituk-

sena sovelluksessa on kuitenkin antaa pelaajan tehdä havainnot rauhassa ja kirjallinen 

palaute annetaan vasta suorituksen jälkeen. Satunnaisuudesta johtuen suoritusnopeu-

della ei ole vaikutusta annettavaan palautteeseen. 

TaskManager-komentosarjassa on tekstimuuttujat erikseen staattisille tehtäville, trukki-

liikenteelle ja ihmisliikenteelle. Suorituksen jälkeen kutsutaan PopulateEndCanvas()-me-

todia (kuvio 10), joka käy läpi kaikki aktiiviset tehtävät tehtävälistasta foreach-silmukalla 

ja lisää ennalta määritetyn tekstin väliaikaiseen muuttujaan. Teksteille ovat omat listat 

riippuen ovatko ne tehty kerran, kaksi kertaa tai ei kertaakaan. Toistettavat tehtävät lisä-

tään listaan toistokertojen mukaisesti.  

 

Kuvio 10. Otanta PopulateEndCanvas-metodista. 

Suoritettujen tehtävien palautteiden ryhmittelyn jälkeen havainnot lisätään niille tarkoite-

tuille muuttujille halutussa järjestyksessä (kuvio 11). Listaan lisätään myös numeroina 

oikein tehdyt havainnot, sekä pelikerralla aktiivisena olleet tehtävät. Tapauksessa, jossa 

liikkuvalla objektilla ei ole ollut havainnoitavia vaaratilanteita, ei sitä myöskään lopulli-

seen listaan numerona lisätä. 
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Kuvio 11. Palautteen lisääminen esitettävään muuttujaan. 

Valmis palauteikkuna noudattaa minimalistista tyyliä, suorituksen jälkeen pelaaja voi pe-

lata kävelymoodin uudestaan valitsemalla ihmisen tai aloittaa trukkimoodin valitsemalla 

trukki. (Kuva 13.) 

 

Kuva 13. Kuvakaappaus palauteikkunasta. 

6.7 Tulosten tallentaminen 

Sovellukseen kehitettiin tulosten tallentaminen. Tulokset tallennetaan teksitiedostoon so-

velluksen _Data-kansion alle.  Tekstitiedoston yhteydessä tarkistetaan, onko Users-kan-

siota olemassa. Kansion puuttuessa se tehdään. Tutoriaalin lopuksi käyttäjä antaa nimi-

merkin, jolloin Users-kansioon kehitetään nimimerkin mukainen tiedosto. Tiedostoon li-

sätään myös käyttäjän nimi ja päivämäärä, jolloin koulutus on tehty. 

Kaikki tehdyt tapahtumat kirjataan molemmista pelimuodoista tiedostoon myöhempää 

tarkastelua varten. Samalla nimimerkillä voidaan tehdä turvakoulutus useamman kerran, 

jolloin uudet tulokset tulevat edellisten perään. 
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Uusi käyttäjä voidaan lisätä käynnistämällä sovellus uudestaan ja suorittamalla tutoriaa-

lin uudelleen. Tekstitiedostot voidaan poistaa manuaalisesti menemällä sovelluksen 

Users-kansioon ja poistamalla teksitiedostot. 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Turunen 

7 YHTEENVETO 

Alussa tavoitteeksi määriteltiin turvakoulutuksen valmistuminen turvallisuusmääräysten 

mukaisesti. Projektin kehitys kesti suunniteltua kauemmin. Turvakoulutuksen tärkeimmät 

mekaniikat ovat sovelluksessa toimintakunnossa. 

Tuloksena työstä saatiin valmis tuotantokäytävä, jossa on kaksi eri pelimuotoa, kävely-

muoto ja trukkimuoto. Kävelymuodossa liikutaan työntekijänä tuotantokäytävällä, muo-

toon kehitettiin myös satunnaistetut vaaratilanteet, jonka tarkoituksena on parantaa kou-

lutuksen uudelleenpelattavuutta. Trukkimuoto asettaa pelaajan trukkikuljettajan paikalle, 

jonka tehtävänä on ajaa tuotantokäytävällä hidastaen vaarallisissa paikoissa, kuten ris-

teyksissä, kulmissa tai kun ohitetaan jalankulkijoita. 

Opin työssä tekemään sujuvammin virtuaalitodellisuussovelluksia. Uutena työssä oli pro-

jektipäällikön asema, joka asetti aiempaa enemmän vaatimuksia projektin aikataulussa 

pysymiseen omalta osalta. Muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta työ saatiin val-

miiksi.  

Ongelmaksi työssä osoittautui realististen ohitustilanteiden kehittäminen ja näiden mer-

kitseminen. Satunnaisuudesta johtuen hahmoille oli haastavaa saada ohitustilanteita ai-

kaiseksi. Käytävän ollessa laaja ja hahmojen liikeratojen enemmän rajoitettu, on mah-

dollista, ettei pelikerralla tapahtu ohituksia lainkaan. 

Jos jotain haluaisin tehdä paremmin, asettaisin selkeämmät lyhyen ajan tavoitteet ryh-

mälle, jolloin myös mahdolliset ongelmakohdat tulisivat esille helpommin. Seuraavalla 

kerralla käyttäisin lisäksi enemmän aikaa suunnitteluun ja miettisin useampia lähtökohtia 

sovelluksen kehittämiseen. Myöskään suunniteltua testausta ei sovelluksesta suoritettu 

ajan puutteen vuoksi. Sovelluksen teustauksessa olisi kartoitettu virtuaalitodellisuuskou-

lutuksen käytettävyyttä, mielekkyyttä ja käyttäjien motivaatiota suorittaa koulutus. 

Jatkokehitystä ajatellen sovelluksesta kehitettiin suhteellisen helposti muokattava, jos 

turvakoulutukseen haluaa jatkossa lisätä esineitä, hahmoja tai uusia ominaisuuksia. 

Trukkimuotoon voisi lisätä hahmoille satunnaiset paikat, joista ne lähtevät liikkeelle, tuo-

den helposti enemmän arvaamattomuutta pelimuotoon. Sovellukseen kehitetyn 3D-mal-

lin ansiosta myöskin täysin uusien koulutusmuotojen kehitys on mahdollista, kuten palo-

turvallisuuden lisääminen. Jatkotutkimuksena aiheesta voisi selvittää virtuaalisen 
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turvakoulutuksen vaikutuksista ja mahdollisista hyödyistä, kun verrataan perinteiseen 

koulutukseen. 
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