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TIIVISTELMÄ
Maisema-arkkitehdit hyödyntävät suhteellisen vähän suunnittelu- ja rakennusalan muihin toimijoi-
hin nähden teknologian mahdolistamia työkaluja ja työtapoja. Vastaan työni kirjallisuuskatsauksessa 
siihen, miksi suunnittelu- ja rakennusalalla laajasti käytössä oleva tietomallinnusympäristö ei ole 
maisemasuunnittelun aktiivisessa käytössä ja mitkä ovat tämän kehityksen mahdolliset vaikutukset 
maisema-arkkitehtuurin alalle.

Kirjallisuus katsauksessa tulen johtopäätökseen, että suunnittelu- ja rakennusalalla yleisesti käytössä 
olevat tietokoneohjelmat sopivat huonosti virtuaalisten luonnon elementtien luomiseen. Viittaamieni 
lähteiden mukaan tämän seuraksena nähdään olevan maisema-arkkitehdin välittämien tiedon ja ar-
vojen merkityksen heikkeneminen rakennushankkeissa. Syytä siihen, miksi virtuaalisen maiseman 
luomiseen sopivaa ohjelmistoa ei ole olemassa, oli vaikeaa määritellä tämän diplomityön puitteissa. 
Yksi kirjallisuudesta esiin noussut aiheeseen liittyvä viesti oli kuitenkin selkeä. Maisema-arkkiteh-
tuurissa käytettävien työkalujen kehityksen on alettava alan sisältä, jotta tarvittava muutos työkalujen 
kehityksessä saadaan aikaan.

Esittelen työssäni suunnitelmani teoreettisesta maisematietomallista, jonka avulla voidaan luoda ajal-
lisen muuttujan sisältävä kokemuksellinen virtuaalinen maisema. Esittelen maisematietomalliteorian 
avulla kokemuksellisen virtuaalisen maiseman käyttöä suunnittelussa. Havainnollistan kokemuksel-
lisen virtuaalisen maiseman mahdollisia vaikutuksia suunnittelulle omien projektieni avulla, joissa 
olen käyttänyt virtuaalitodellisuuslaitteita osana suunnittelun työnkulkua.

Johtopäätökseni on se, että kokemuksellinen suunnittelu-ympäristö tulee mahdollistamaan aivan uu-
denlaisten tehokkaiden työtapojen syntymisen suunnittelu- ja rakentamisalalle. Maisema-arkkitehdin 
kannalta tällaisten suunnitteluympäristön syntyminen vaatii kuitenkin virtuaalisen maiseman luomi-
seen tarvittavien työkalujen kehittämistä tehokkaaksi osaksi nykyisin tunnettua työnkulkua.

Arvioni mukaan virtuaalitodellisuuslaitteiden yleistymisen myötä virtuaalisen sisällön kokemuksel-
lisuuden tarve tulee kasvamaan. Tämä mahdollistaa suunnittelemani teoreettisen maisematietomallin 
kaltaisten virtuaalisen luonnonympäristön luomisen mahdollistavien ohjelmien kehityksen.
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ABSTRACT
Compared to other sectors of the AEC industry, in landscape architecture new tools and methods 
made possible by technological progress, are utilized relatively rarely. On the literature review of this 
thesis, I answer for the questions, why landscape architects have not actively accepted the building 
information modeling, used widely on other sectors of the AEC industry, as part of their work flow, 
and what are the possible consequences of this kind of trajectory for landscape architecture.

Based on my findings on the literature review, my conclusion is, that most commonly used software 
among AEC industry meets poorly the requirements of designing virtual natural elements. Accord-
ing the literature cited on this thesis, commonly shared outlook seems to be, that as a result of this 
evolution, the significance of the values and the knowledge landscape architects hold in different de-
velopment projects, might decrease. The reason why there is no suitable software for creating virtual 
landscapes available, was difficult to designate in frames of this thesis. One message in the literature 
cited concerning this subject was clear. Development of the digital tools used for creating landscape 
architecture must originate from inside the landscape architects’ community. By only this way it is 
possible to achieve the necessary change.

In this thesis, I present my vision of the structure of a theoretical landscape information model, which 
can be used for creating experiential virtual landscapes including temporal variables. With the func-
tions of the landscape information modeling theory, I introduce how to utilize experiential virtual 
landscape in design process. I demonstrate the effects of the use of an experiential virtual landscape 
for design process, by presenting examples from my own works with the virtual reality equipment.

My conclusion is, that experiential designing environment allows landscape architects to rethink their 
design process and it enables the creation of new kind of tools and work flows for the different sectors 
of the AEC industry. For us landscape architects, to be within that evolution, we need to find ways to 
develop the tools for creating the virtual landscapes efficiently as part of the current work flow.

I think that in the near future the demand for the experiential virtual content will increase by the 
virtual reality equipment becoming more commonly used. This demand makes the development of 
the software used for creating virtual natural environments, like my landscape information modeling 
theory, possible.
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1. Johdanto

1.1. Esipuhe
Ajatus tämän työn aiheeseen syntyi, kun 
viime syksynä saimme toimistollemme käyt-
töön virtuaalitodellisuuden kokemisen mah-
dollistavan laitteiston. Aloimme välittömästi 
kokeilemaan virtuaalitodellisuustekniikan 
ominaisuuksia ja mahdollisuuksia toimia 
maisemasuunnittelutyömme apuna. Hyvin 
nopeasti kävi ilmi, että virtuaalitodellisuus 
mahdollistaisi aivan uusia tapoja havain-
nollistaa tilaa ja suunnitelmissa esitettyjä 
ajallisia prosesseja, mutta tämän kaltaisten 
skenaarioiden luomiseen soveltuvat työkalut 
olisivat vähissä tai suunnittelun työnkulkuun 
sopimattomia. Aloin tuolloin hahmottelemaa, 
mitä kyseisen tyyppisten ohjelmien tuottami-
nen vaatisi ja aloin perehtyä siihen, miksi täl-
laisia työkaluja ei vielä ole olemassa.
Työni on katsaus maisema-arkkitehtuurin di-
gitaalisten työkalujen metodiikkaan ja suun-
nattu ensisijaisesti maisema-arkkitehtuuria 
harjoittaville toimijoille, maisema-arkkiteh-
tuurin opetuksesta vastaavalle henkilöstölle 
ja alan opiskelijoille. Tarkoitukseni on esi-

tellä työssäni virtuaalisen maiseman käsit-
teen avulla digitaalisten työkalujen mahdolli-
suuksia monipuolistaa maisema-arkkitehdin 
suunnitteluprosessia.
Työn aihepiiri on laaja ja sen tarkoitus onkin 
toimia karttana, jonka avulla monitahoista 
virtuaalisen maiseman käsitettä voisi lähes-
tyä. Esittelen työssäni suunnitelman maise-
man suunnitteluun soveltuvasta tietokone-
ohjelmaympäristöstä. Suunnitelma ei sisällä 
datankäsittelyyn liittyvien mekanismien ke-
hittämistä, vaan teoreettisen tarpeiden ja 
esimerkkien avulla hahmotellun näkemyk-
sen ohjelman kehittämiseksi ja käyttämisek-
si.
Työssä käyttämäni lähdekirjallisuus koostuu 
usean eri tieteenalan teoksista. Arkkitehtuu-
ria ja maisema-arkkitehtuuria käsittelevien 
teosten lisäksi viittaan psykologian, kasvi-
tieteen, digitaalitekniikan ja käytöstieteiden 
tutkimuksiin.
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Kuva 2.1. Sekoitetun todellisuuden jatkumo.



3

1.2. Johdatus työn aiheeseen
Robert Aish on vanhempi ohjelmistoinsinöö-
ri suunnitteluohjelmistoja kehittävällä Auto-
deskillä. Hän uskoo, että suunnittelijat tarvit-
sevat joustavia työkaluja, joita he voivat itse 
muokata. Hän kuitenkin huomauttaa, että 
työkalut luovat mahdollisuuden, näistä mah-
dollisuuksista muodostamme hyödyn, hyöty 
muuttuu käytännöksi ja käytäntö muuttuu 
liian helposti taantumukseksi (Aish 2011, s. 
27).
Aishin kommentissa on ongelmallista mai-
sema-arkkitehdin kannalta kuitenkin se, 
että monipuolisen digitaalisen maiseman 
luomiseen on tarjolla työkaluja vain vähän 
ja toimivia ominaisuuksia käyttääkseen on 
suunnittelijan usein yhdisteltävä monia eri 
kalliiden lisenssien takana olevia ohjelmia 
pystyäkseen suorittamaan haluamansa toi-
minnot. 
Maisema-arkkitehtuurissa käytettävien 
suunnittelutyökalujen ja -metodiikan kehi-
tys hyödyntää oman kokemukseni, ja tä-
män työn tekemisen aikana tutustumani 
lähdekirjallisuuden mukaan tietoteknisen 
kehityksen mahdollistamia uusia työkaluja 
hitaasti. Useissa viittaamissani lähteissä, on 
huomattavissa huoli, maisemasuunnittelun 
joutumisesta Aishin kuvailemaan työkalujen 
hyödyntämisen ja kehityksen taantumuk-
sen vaiheeseen. Muut suunnittelu- ja ra-
kennusalan toimijat ovat siirtyneet pääosin 
hyödyntämään mm. tietomallinnuksen (BIM) 
mahdollistamia suunnittelukäytäntöjä ja 
määrittelevät ohjelmistokehityksen suuntaa.
Tarkastellessaan tietomallinnukseen ja mai-
sema-arkkitehtuuriin liittyvien uusien tieteel-
listen julkaisujen määrää, Ahmad & Aliyu 
(2012, s. 533) huomasivat, että vuosien 2002 
ja 2012 välillä maiseman tietomallinnukseen 
liittyvien julkaisujen määrässä oli huomat-
tavissa vain vähäistä nousua. Muilla suun-
nittelun ja rakentamisen aloilla gravitaatio 
suunnittelun tehostamiseen ja uusien työ-
tapojen tutkimukseen sekä omaksumiseen 
näyttäisi olevan voimakkaampi. Tietomallin-
nus on monella alalla muodostunut jo välttä-

mättömäksi työkaluksi ja tiedonsiirron sekä 
kommunikaation standardiksi. Tietomallin-
nus onkin monissa suuremmista hankkeista 
nykyään vaatimuksena (Sipes 2008, s. 3). 
Kompleksisten suunnitteluprosessien tie-
donhallinnassa on kiistattomasti hyötyä tie-
tomallityöskentelystä, etenkin hankkeiden 
rahoittajien kannalta (Sipes 2008, s. 6-7). 
Muilla suunnittelualoilla työskennellään su-
juvasti tietomallinnuksen ja parametrisen 
suunnittelun monipuolisten objektien mah-
dollistamien simulaatioiden avulla. Arkkiteh-
dit simuloivat ja tutkivat rakennusten ener-
giatehokkuutta ja valo-olosuhteita, insinöörit 
mitoittavat viemäröintejä, hulevesien käsit-
telyjärjestelmiä ja rakenteiden kestävyyttä, 
vain muutamia mainitakseni. Tietomallityös-
kentelyn eduista maisemasuunnittelussa 
löytyy myös useita mainintoja käyttämäs-
säni lähdekirjallisuudessa (Nessel 2013, s. 
66-68), (Sipes 2008, s.7-10), (Eastman, et 
al., 2008, s. 19-25) ja (Abdelmohsen, et al., 
2011, s. 404-405).
Maisemasuunnittelun piirissä näiden uuden-
laisten työtapojen omaksuminen ja toimivan 
maisematietomallinnusympäristön (LIM) ke-
hittäminen on kuitenkin jostain syystä viiväs-
tynyt.
Nessel (2013, s. 68-69) Listaa kolme mah-
dollista syytä tähän: (1) Nykyiset suunnitte-
luohjelmat eivät pysty vastaamaan maise-
ma-arkkitehtuurin tarpeisiin. (2) Ohjelmistot 
ovat liian raskaista ja kalliita, etenkin pie-
nemmille toimijoille. (3) Kolmantena ja ha-
vaintoihinsa perustaen mielestään mahdol-
lisesti suurimpana esteenä kehitykselle hän 
mainitsee alan sisäisen kulttuurillisen vasta-
hakoisuuden digitaalisten työkalujen kehittä-
mistä kohtaan.
Watson (2009, s. 499) mainitsee, että pul-
lonkaula maisema-arkkitehtuurin työkalu-
jen kehittymisessä on riittävän digitaalisen 
maisema-arkkitehtuurin koulutuksen järjes-
tämisen ongelmat. Fricker, et al. (2012, s. 
130-131) lisäävät tähän, että jos opiskelijat 
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tullessaan alalle eivät sisäistä maisema-ark-
kitehtuurin kompleksista luonnetta ja tämän 
hallinnan vaatimaa työkalujen omaksumista 
osaksi ammatti-identiteettiään opetuksen 
kautta, mitä uuden teknologian mahdollista-
mat työkalut auttavat.
Nessel (2013, s. 69) mainitsee, että tieto-
mallityöskentelyn standardisointiprosessis-
sa Yhdysvalloissa ei ole ollut maisema-ark-
kitehtejä mukana missään sen vaiheessa. 
Hän korostaa tällä esiin nostamaansa alan 
passiivisuutta digitaalisten työkalujen kehi-
tystä kohtaa. Jos alan sisällä ei saada aikaan 
positiivista ilmapiiriä toimivien digitaalisten 
työkalujen ja tietomalliympäristön kehityk-
selle, saattaa maisema-arkkitehtuurin kyky 
tuottaa nykyaikaiseen tietosisältöön yltäviä 
suunnitelmia vaarantua ja suunnittelun ko-
konaislaatu kärsiä. Puutteellisen digitaalisen 
osaamisen vuoksi maisema-arkkitehdin roo-
li hankkeissa saattaa pahimmillaan muuttua 
aktiivisesta suunnittelijasta passiivisemmak-
si suunnittelua kommentoivaksi tahoksi.
Uskon nyt ja lähitulevaisuudessa tapahtu-
van teknologisen kehityksen avaavan uu-
sia mahdollisuuksia maiseman luomiseen 
sopivien digitaalisten suunnittelutyökalujen 
kehityksessä. Tässä kehityksessä maise-
ma-arkkitehtuurilla voi olla merkittävä rooli. 
Virtuaalitodellisuustyökalujen kehittyminen 
laitteiden kuluttajamarkkinoille ilmestymisen 
myötä, tulee olemaan nopeaa. Tämä voi vai-
kuttaa virtuaalisen maiseman kysynnän kas-
vamiseen, joka taas vaikuttaisi sen luomi-
seen vaadittavien työkalujen kehittymiseen. 
Schmid (2001, s. 220) mainitsee jo vuonna 
2001, että suunnittelijoiden mahdollisuudet 
tuottaa kolmiulotteisia maisemia digitaalisilla 
työkaluilla on lisännyt maiseman esteettis-
ten ominaisuuksien roolin merkitystä suun-
nitteluprosessien päätöksenteossa.
Virtuaalitodellisuuskokemuksen mahdollis-
tavien sovellutusten merkittävimmät muutok-
set suhteessa perinteisiin suunnittelutyöka-
luihin ovat kokemuksellisuuden korostama 
ajallisen ulottuvuuden tärkeys suunnittelus-

sa ja kokemukseen perustuvan päätöksenteon 
varmuus. Virtuaalitodellisuuden myötä ennen 
hyvin kompleksiset ja vaikeasti koettavat ja vi-
sualisoitavat suunnitteluongelmat ja -ratkaisut 
voidaan muuttaa moniaistisiksi kokemuksiksi.
Maisema-arkkitehtuurissa työskennellään 
hyvin vaikeasti havainnollistettavien ajassa 
muuttuvien tilakokonaisuuksien parissa. In-
tuitiivisesti ymmärrettävä perusaistein havait-
tava kokemus suunnitteluprosessin osana 
voi mahdollistaa aivan uudenlaisten helposti 
omaksuttavaan tietoon ja havaintoihin perus-
tuvien ratkaisumallien löytämisen. Myös mai-
sema-arkkitehtuurissa olennaisten ajallisen 
ulottuvuuden ja temporaalisten ilmiöiden ym-
märtäminen ja tuominen osaksi suunnittelupro-
sessia, on helpompaa virtuaalitodellisuuden 
mahdollistamassa kokemuksellisessa ympäris-
tössä. Objektien muotoilun sijaan simuloidussa 
virtuaalisessa maisemassa voidaan muotoilla 
prosessia.
Virtuaalitodellisuuden tehokas hyödyntäminen 
maisema-suunnitteluprosessissa vaatii kuiten-
kin toimivan virtuaalisen maiseman mallintami-
seen kykenevän suunnitteluympäristön, joka 
kykenee myös palauttamaan virtuaalitodelli-
suudessa tehdyt havainnot tehokkaasti osaksi 
hankkeen tietosisältöä rakennusalan ymmärtä-
miksi muuttujiksi. Ongelmia tällaisen ohjelmis-
tokokonaisuuden luomisessa tuottaa tietenkin 
fyysisen maiseman ääretön kompleksisuus.
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VIRTUAALISEN
MAISEMAN

KYSYNNÄN TEKIJÄT JA
TYÖNI SIJOITTUMINEN

SUHTEESSA
KYSYNNÄN

LUOMIIN TARPEISIIN
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KYSYNTÄTEKIJÄT

TÄMÄ DIPLOMITYÖ

VAIKUTUKSET

CAD syntyy
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VR laitteet

internet

osallistava
suunnittelu

Tietomalli-
vaatimukset

Nykyiset
VR-laitteet

Virtuaalinen maisema 
syntyy

Virtuaalisen maiseman 
merkitys kokemuksena 

syntyy

Virtuaalisen 
maiseman sisältöjen 
sosiaalistuminen ja 

jakaminen

Todellisuuteen 
sekoittuminen 

Suunnittelun 
optimointi ja 

rakentamisen 
tehokkuus 

Ympäristö-
vaikutusten arviointi 

Virtuaalisten mallien 
käyttö suunnittelussa

yleistyy

Fyysisen maailman 
ilmiöiden 

parametrisointi

Luonnonympäristön 
simulointi

Maiseman 
parametrisointi

suunnittelua varten
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1.3. Lukijalle
Työn sisällön poiketessa hyvin paljon pe-
rinteisestä maisema-arkkitehtuurin diplomi-
työstä, esittelen tässä kappaleessa erilaisia 
lähestymistapoja työn lukemiseen ja sen si-
sällön ymmärtämiseen.
Työni koostuu oman virtuaalitodellisuus-
laitteilla tehdyn suunnittelutyön aikana te-
kemistäni havainnoista, joiden herättämien 
kysymysten pohjalta olen hakenut tietoa 
näiden ilmiöiden taustoista. Tämän avulla 
olen pyrkinyt löytämään ja kirjamaan ylös 
virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia toi-
mia maisema-arkkitehtuurin työkaluna tule-
vaisuudessa.
Työni on kokoelma virtuaalitodellisuuden 
synnyn mahdollistaneista tekijöistä, sen 
ympärillä pohdituista ilmiöistä, sen ominai-
suuksien vaikutuksesta yhteiskuntaamme ja 
etenkin sen mahdollisuuksista toimia osana 
jokapäiväistä suunnittelutyötäni.
Työn pääajatus on kuvailla virtuaalisen mai-
seman käsitettä ja sen roolia suunnittelume-
todien kehityksessä. Luon työssäni ideaalin 
työskentely-ympäristön kuvauksen, jollaisen 
avulla virtuaalista maisemaa voitaisiin käyt-
tää mahdollisimman tehokkaasti apuna fyy-
sisen maailman suunnittelussa.
Seuraavalla aukeamalla esittelen työn ra-
kenteen tarkemmin ja sen suhteen muuhun 
tutkimukseen.
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Sinulla ei ole aiempaa kokemusta 
virtuaalitodellisuudesta tai maisema-
arkkitehtuurista
Painota lukukokemuksessasi alun pohjustusta 
virtuaalisen maiseman käsitteestä ja sen syn-
tyyn vaikuttaneista tekijöistä ja lisää tietämys-
täsi viittamieni lähdeteosten avulla. Voit jättää 
viimeiset kappaleet myöhemmälle, kun olet 
ehitynyt tutustumaan aiheeseen.

Sinulla on kokemusta maisema-
arkkitehtuurista, mutta ei 
virtuaalitodellisuudesta
Sinua saattaa kiinnostaa työskentelytapojesi 
kehittäminen uuden tekniikan mahdollistamilla 
menetelmillä. Jaksa kuitenkin lukea työn alku-
osa huolella läpi ja selata viittaamani kirjallisuu-
den tarjoamia mielenkiintoisia näkemyksiä vir-
tuaalitodellisuuden mahdollisuuksista, ennen 
kuin sukellat uusien mahdollisien työtapojen 
maailman työni loppuosassa.

Sinulla on kokemusta 
virtuaalitodellisuudesta, mutta ei maisema-
arkkitehtuurista
Voit siirtyä kursorisen lukemisen vauhdittaman 
työni loppuosaan, jossa pureskelen virtuaalisen 
maiseman mahdollisuuksia toimia todellisen 
maailman simuloituna työtilana. Avaan näissä 
kappaleissa ajatuksiani virtuaalitodellisuuden 
kehittymisen ongelmista ja maisema-arkkiteh-
tuurin merkityksestä näissä.

Sinulla on kokemusta molemmista ja olet 
kiinnostunut kehittämään  työskentelytapo-
jasi virtuaalitodellisuuden avulla.
Lue koko teos huolella läpi kaikkine lisäluke-
mistoineen ja ole yhteydessä minuun. Kehitel-
lään yhdessä jotain mielenkiintoista.
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1.4. Työn rakenne ja 

Esittelen ensin työssäni kirjallisuuskatsauksen 
avulla maisema-arkkitehtuurissa käytettyjen 
digitaalisten työkalujen kehityksen historiaa ja 
digitaalisten työkalujen vaikutusta suunnitte-
luun. Etsin kirjallisuuskatsauksessa vastauksia 
kysymyksiin, miksi maisemasuunnittelussa ei 
aktiivisesti hyödynnetä tietomalliympäristöä, 
ja mitkä voivat olla tämän vaikutukset maise-
ma-arkkitehtuurin alalle. Käyn katsauksessa 
myös läpi virtuaalitodellisuuskokemuksen his-
toriaa ilmiönä esittelemällä sen yleisiä ominai-
suuksia ja mahdollisuuksia toimia osana suun-
nitteluprosessia.

Johdanto

Aiheen 
taustat

LIM-teoria

Virtuaalinen
maisema
suunnittelussa

Tulevaisuus

Johdanto työhön ja aiheeseen
Lukuohjeet
Määritelmät

TYÖN ESITTELY

KIRJALLISUUSKATSAUS
Suunnittelutyökalujen historia
Maiseman asema digitaalisessa
suunnittelussa
Virtuaalitodellisuus ilmiönä

SUUNNITELMA
maisematietomallin käsitteen määrittely
Näkemykseni toimivan maisematietomallin 
tarpeellisista prosesseista

TYÖNKULKUKUVAELMA
Kuvailen tässä osiossa maisematietomallin 
käyttöä omien virtuaalista maisemaa
hyödäntävien oikeiden projektien avulla.

SUUNNITTELUN TULEVAISUUS
Itsearvio
Näkemys suunnittelun tulevaisuudesta

käytetyt menetelmät
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Tämän jälkeen esitän suunnittelemani maise-
matietomallin periaatteesta prosessitasolla ja 
virtuaalitodellisuuden merkityksestä sen kehit-
tämisessä. Suunnitelma koostuu teoreettisesta 
näkemyksestäni maisematietomallin sisältä-
mistä objekteista ja prosesseista. Esittelen sen 
ominaisuuksia ja mahdollista käyttöä omien 
suunnitteluprojektieni avulla, joissa olen käyt-
tänyt kokeellisesti virtuaalitodellisuuslaitteita 
kokemuksellisen suunnittelun välineenä.

Lääketiede

Psykologia
ja
neurotiede

Kasvibiologia

Peli- ja
viihdeteollisuus

Arkkitehtuurin 
tutkimus

Fysiikka

Suunnittelu-
metodiikka

Digitaali-
tekniikka

Metsäntutkimus

Maataloustutkimus

Tiivistelmä Kappale X
Jokaisen kappaleen lopusta 
löydät tämän kaltaisen laa-
tikon, jossa kertaan kappa-
leen aikana käsittelemäni 
asiat.

Esittelen työskentelyn aikana havaitsemani di-
gitaalisen maiseman mallinnuksen kehittämi-
sen suurimmat haasteet ja virtuaalitodellisuus-
työkalujen avaamien mahdollisuuksien roolia 
tulevassa työkalujen kehityksessä.
Lopuksi esittelen havaintoihini perustuvan nä-
kemykseni suunnittelun tulevaisuudesta ja vir-
tuaaliympäristöjen vaikutuksesta siihen. 
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1.5. Määritelmät

Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD Computer aided design)
Tietokoneavusteinen suunnittelu on yleistermi, jolla kuvataan yleensä arkkitehtuurin ja suun-
nittelun yhteydessä tietokoneohjelmien avulla tehtyä suunnittelua tai suunnittelun dokumen-
tointia.

Rakennustietomallinnus (BIM Building information modeling)
Tietomallinnuksella voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Yleisesti sitä käytetään kuvaamaan 
rakennussuunnittelukäytössä hyödynnettävää 3D-mallia suunniteltavasta kohteesta. Se ei ole 
kuitenkaan sidottu kolmiulotteiseen malliformaattiin ja sitä voidaan käyttää myös kuvaamaan 
tietomallipohjaista koko hankkeen kattavaa prosessia, tiedonjakomenetelmää tai työnkulkua.  
Tässä työssä termi BIM, jos muuta ei ole mainittu, esiintyy kuvaamassa digitaalista kolmiulot-
teista mallia rakennuksen fyysisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista. BIM-malli on raken-
nuksen osien ominaisuustiedot sisältävä jaetun tiedon lähde, joka toimii rakennusta koskevien 
hankkeiden päätöksenteon apuna ja tietopankkina koko rakennuksen elinkaaren ajan aina 
suunnittelutarpeesta sen purkamiseen asti.

Maisematietomallinnus (LIM Landscape information modeling)
Maisematietomallinnus on käsite, joka tarkoittaa tietomallinnusympäristöä, jonka objektien pa-
rametrit sopivat maisemasuunnittelun tarpeisiin. Kirjallisuudessa esiintyy monia näkemyksiä 
maisematietomallin määritelmistä. Tässä työssä käytän termiä maisematietomalli kuvaamaan 
näkemystäni prosessikokonaisuudesta, jonka koen muodostavan maiseman mallinnukseen ja 
sen ominaisuuksien simulointiin sopivan kokonaisuuden.

Työnkulku (Work Flow)
Termillä työnkulku, tarkoitan suunnittelijan, suunnittelijaryhmän tai koko hankkeen toimintojen 
järjestelyä siten, että toimintokokonaisuus palvelee haluttuun lopputulokseen pääsyä. Suju-
vuus muodostuu työkalujen asianmukaisuudesta, työtehtävien ja informaation liikkuvuudesta 
ajantasaisuudesta ja saatavuudesta.
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Kuva 12.1. Ruutukaappaus CAD-ohjelmana yleisesti 
ymmärretystä kaksiulotteisesta digitaalisesta suun-
nitteluympäristöstä. (Ohjelmana Autocad 2018)

Kuva 12.2. Ruutukaappaus BIM-ohjelmana yleisesti 
ymmärretystä kolmiulotteisesta digitaalisesta suun-
nitteluympäristöstä. (Ohjelmana Revit 2018)
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Parametrinen suunnittelu
Parametrisella suunnittelulla tarkoitetaan parametrein ohjattua suunnittelua. Tässä on kyse 
muuttujien määrittelystä ja niiden avulla laskennallisesti saatujen suunnitteluratkaisujen ja 
muotojen käyttämisestä suunnittelun apuna. Tällaisessa työskentelyssä lopullinen suunnitel-
lun kohteen muoto määrittyy ainoastaan sen määrittävien muuttujien mukaan eikä niinkään 
suoraan jonkun tietyn taiteilijan tai suunnittelijan muotoilemana.

Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality)
Virtuaalitodellisuus on monelle tuttu termi, mutta tarkennan tässä mitä sillä tarkoitetaan tämän 
työn puitteissa. Tässä työssä virtuaalitodellisuus tarkoittaa täydellisen virtuaalisen sisällön ko-
kemista virtuaalitodellisuus laitteiden avulla. Virtuaalitodellisuuden ymmärretään yleisesti ole-
van yläkäsite eriasteisille sekoitetun todellisuuden tasoille.

Virtuaaliympäristö (VE Virtual enviroment)
Virtuaaliympäristö esiintyi käyttämässäni lähdekirjallisuudessa useimmiten kuvaamassa virtu-
aalitodellisuuslaitteilla koettua digitaalista sisältöä. Jos muuta ei mainita käytän termiä kuten 
sitä on käytetty viittaamissani lähteissä.

Virtuaalinen maisema (Virtual Landscape)
Virtuaalinen maisema tarkoittaa tässä työssä digitaalisilla päätelaitteilla tutkittavaa vain digi-
taalisena olemassa olevaa kopiota, tai näkemystä fyysisestä maisemasta. Kaikki digitaaliset 
mallit ovat osa jotain tiettyä virtuaalista maisemaa.
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Kuva 14.1. Zaha Hadid on varmasti yksi 
parametrisen suunnittelun tunnetuimmista 
puolestapuhujista. Oheinen kuva on osa 
Kartalin yleissuunnitelmaa Istanbulissa 
Turkissa.
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Lisätty todellisuus (AR, Augmented reality)
Lisätty todellisuus tarkoittaa tässä työssä osittaista virtuaalitodellisuutta, jossa virtuaalimaailma 
koostuu yhdistelmästä, jossa havainnot todellisesta ympäristöä sekoittuvat virtuaalisen sisällön 
kanssa. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa älypuhelimen näytöltä tarkkailtavaan sisältöön, joka 
sekoittuu fyysisen todellisuuden ominaisuuksiin. 

Sekoitettu todellisuus (MR, Mixed Reality)
Käytännössä kaikki virtuaalitodellisuus kokemukset voidaan luokitella jonnekkin sekoitetun todelli-
suuden asteelle. Virtuaalitodellisuuslaseilla koettu täydellinen visuaalinen virtuaalisisällön kokemi-
nenkaan ei pysty irrottamaan sen havaitsijaa fyysisestä tilasta, jossa kokemus tapahtuu.

Virtuaalitodellisuuslaitteet
Käytän työssäni termiä virtuaalitodellisuuslaitteet kuvaamaan laitteistoa, jonka avulla virtuaalitodel-
lisuuskokemus voidaan järjestää. Näitä ovat erilaiset silmikot, virtuaalitodellisuudessa tehtyjen ope-
raatioiden kontrollointiin käytettävät ohjaimet ja käyttäjän liikkeitä seuraavat kamerat.

VR-Silmikko (HMD Head mounted display)
VR-silmikko on laite, jonka avulla virtuaalitodellisuuskokemuksen visuaalinen immersio toteutetaan. 
Se on silmien eteen puettava laite, joka heijastaa molemmille silmille oman kuvan samasta havait-
tavasta ympäristöstä. Tämän stereokuvan avulla havaitsijalle muodostuu illuusio havaittavan näkö-
aistimuksen syvyydestä.

Virtuaalitodellisuuskokemus
Virtuaalitodellisuuskokemuksella tarkoitan tietokoneiden avulla mallinnetun digitaalisen tilan tai vir-
tuaalisen maiseman kokemista virtuaalitodellisuuslaitteiden mahdollistamana immersiivisenä koke-
muksena.

Kyberpahoinvointi (Cybersickness)
Kyberpahoinvoinnilla tarkoitetaan virtuaalisenmaailman ja todellisen maailman virtuaalitodellisuus-
kokemuksen aikana synnyttämän aistiristiriidan aiheuttamaa pahoinvointia. Esimerkkinä tästä voi-
daan käyttää sitä, kun virtuaalitodellisuuskokemuksen viesti näköaistille on se, että henkilö liikkuu 
suhteessa alustaansa, mutta tunto- ja tasapainoaistit kertovat päinvastaista viestiä henkilön seistes-
sä paikallaan fyysisessä maailmassa.
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Kuva 16.1. Kuvassa on virtuaalitodellisuuslaitteita. Ku-
vassa on HTC Viven (ylempänä) ja Oculus Riftin virtu-
aalitodellisuuden kokemiseen tarkoitetut laitteet. Lait-
teistoon kuuluu (keskeltä alkaen) VR-silmikko, ohjaimet 
sekä käytäjän liikkeitä seuraavat kamerat.
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2.1. Suunnittelutyökalujen 
vaikutus luovaan prosessiin
Luovuutta arkkitehtuurissa, ja varsinkaan 
luovuuden ja tietokoneavusteisen suunnitte-
lun suhdetta toisiinsa, on tutkittu empiirisesti 
hyvin vähän. Tutkimus painottuu psykolo-
giaan ja opetustieteisiin ja on tuloksiltaan 
usein vaikeasti sovellettavissa kuvaamaan 
käytännön suunnittelun ilmiöitä (Raid 2013, 
s. 10). Raid (2013) toteaa kutienkin tutki-
muksessaan ’Tietokoneet designin välinee-
nä’, että tietokoneiden avulla on mahdollista 
kehittää ideoita ja monipuolistaa niitä.  Tieto-
koneavusteisen työskentelyn ei kuitenkaan 
todettu auttavan uusien muotojen ja ideoi-
den syntymisessä.
Tyypillisesti suunnitteluprosessin aikana 
ideoiden luomiseen, esittelyyn ja havainnol-
listamiseen käytetään paperia ja kynää, fyy-
sisiä pienoismalleja sekä digitalisiamalleja ja 
laskelmia. Työkalut valitaan yleensä suun-
nitteluvaiheen vaatiman tarkkuustason mu-
kaan (Hornecker 2007, s. 87). Schweikardt 
& Gross (2000, s. 109) lainaavat tutkimuk-
sessaan Michael Gravesia, jonka mukaan 
”Paperilla olevien viivojen jännitteisyydellä 
tai tilassa olevalla pahvin palalla on oma 
tahtonsa, joka kuvailee mahdollisuuksia, joi-

ta suunnittelija ei olisi tullut itse ajatelleeksi” 
(suom. Mikko Vekkeli). Tutkimus käsittelee 
eräänlaista virtuaalitodellisuuden esiastet-
ta, jossa pyritään luomaan liikkeen tunnis-
tuksen avulla suunnittelijan käsien liikkeen 
mukaan digitaalinen malli (Schweikardt & 
Gross 2000).
Herbert (1993, s. 11-25) tulee tulokseen kir-
jassaan, että vapaasti käsin piirretyt luon-
nokset ovat suunnittelijan primäärinen ja 
luonnollisin tapa ajatella. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että suunnitteluohjelmien 
luonnosteluominaisuudet tulisi olla käyttöliit-
tymältään niin helposti lähestyttäviä, kuten 
Schweikardt & Gross (2000, s. 114) mainit-
sevat, että vapaa kolmiulotteinen luonnos-
telu olisi yhtä luonnollista, vapaata ja jopa 
arvaamatonta kuin käsin piirtäminen.
Novak (1998) esittää jo vuonna 1998, että 
edistyksellisintä arkkitehtuuria ei voida luo-
da ilman tietokoneiden avustusta. Digitaa-
listen työkalujen synty perustuu niiden ky-
kyyn tarjota suunnittelijalle mahdollisuuden 
kokeilla suunnitteluideoitaan virtuaalisesti. 
Ensimmäinen oikea CAD-ohjelma syntyi jo 
60-luvulla Ivan Sutherlandin toimesta.

2. Digitaalisten suunnittelutyökalujen 
vaikutus suunnitteluprosessiin

Kuva 19.1. Poikkileik-
kaus laserkeilaamalla 
saadusta pistepilviai-

neistosta.
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Maailman ensimmäinen CAD-ohjelma (”Sketchpad” ), jonka kehitti Ivan Sutherland, MIT, 60-luvulla.

60

80
FUTURE

2000

KUVAKOLLAASIN
LÄHTEET

Kuva 20.1 Digitaalisten työkalujen historian 
vaiheita kuvina. Taitto illustroi ohjelmien va-
riaation kasvua ja niiden sulautumista yh-
deksi järjestelmäksi.



21

CAD-suunnittelua ei otettu sen syntyessä 
vastaan täydellisenä menetelmänä vastata 
suunnittelun ongelmiin. Nykyisenkin mielipi-
teen mukaan tietokoneavusteisen suunnit-
telun koetaan rajoittavan suunnittelijaa va-
paalta ideoiden luomiselta. Yhtenä suurena 
ongelmana näen olevan olemassa olevaan 
aina hyvin kompleksiseen ympäristöön si-
joittuvan kokonaisvaltaisen suunnitteluaja-
tuksen - vapaan luonnoksen - tehokaan 
siirtymisen digitaalisten työkalujen avulla 
muokattavaksi, virtuaalisessa maailmassa 
halutusti eläväksi suunnitelmaksi.
Tämän prosessin aikana suunnittelija abst-
rahoi ajatuksiaan niin tietoisesti, kuin käyttä-
miensä työkalujen rajoitusten sanelemana. 
Kyky jäsennellä ja abstrahoida kompleksi-
sen ongelman osat, on suunnittelijalle tärkeä 
ominaisuus. Paksulla tussilla luonnostelun 
teho piilee sen kyvyssä sivuuttaa ympäris-
tön monimutkaisuus. Mitä paksumpi tussi, 
sen helpompaa suunnittelu on. Mielivaltai-
nen abstrahointi johtaa kuitenkin informaa-
tiokatoon ja valheelliseen ongelman ratkai-
suun. Jos suunnittelun lähtötietona olevaa 
ympäristöä, niin aineellista kuin aineeton-
takin, abstrahoidaan huolimattomasti, ka-
toaa suunnitelmalta perustelut sen olemas-
sa ololle. Kyvyttömyys hallita kompleksisia 
suunnitteluun vaikuttavia muuttujia voi joh-
taa huolimattomiin kontekstin tulkintoihin ja 
alkuperäisten suunnittelutarpeiden ja -on-
gelmien vääristymiseen.

2.2. Digitaalisten työkalujen 
kehitys
Nykyään ohjelmistoekosysteemit ja suun-
nittelutyökalut niiden sisällä kehittyvät hyvin 
nopeasti. Ohjelmistomarkkinat ovat viime 
aikoina muuttuneet siihen suuntaan, että 
alustat ovat muuttumassa kilpailun myö-
tä halvemmiksi ja jopa ilmaisiksi ja niiden 
sisältämät työkalut ja valmiit sisällöt mak-
sullisiksi. Tällainen hajautunut kehitysmalli 
johtaa entistä joustavampaan ja laajempaan 
ohjelmakirjastoon yksittäisen käyttäjän tar-
peita kohden. Tällaisen kehityksen aiheutta-
ma ohjelmakirjo, vaatii ohjelmien käyttäjältä 
erialista osaamista kuin yhden ainoan laajan 
ohjelman hallinta. Tällöin ohjelmien ominai-
suuksien sijaan tulisi perehtyä tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin, sekä saatavilla olevaan 
dataan. Kuten Fricker et al. (2012, s. 109-
110) kuvailevat tilannetta Sveitsissä, kun 
maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden digi-
taalinen osaaminen on heikolla tasolla, on 
tärkeämpää pystyä opettamaan ohjelmisto-
jen osaamisen sijaan ymmärrystä saatavilla 
olevasta teknologiasta kokonaisuutena.
Tämä pätee mielestäni maisema-arkkiteh-
tuuriin myös alana ja suunnittelijan rooliin ei 
voida mielestäni välittömästi liittää näiden 
työkalujen hallintaan vaadittavia teknisiä 
taitoja. Kuitenkin tietoyhteiskunnan vaati-
mukset perustellulle toiminnalle kasvavat 
jatkuvasti ja me suunnittelijat tarvitsemme 
tehokkaita työkaluja suunnittelukontekstien 
ymmärtämiseen. 
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Kaikki data on samanlaista. Eri ohjelmien 
ominaisuuksien käyttö osana suunnittelua 
tulisi olla yhtä luonnollista kuin erilaisten 
työkalujen käyttö puuta muotoiltaessa. Viit-
taan tämän yhteydessä Talebin (2012) mää-
ritelmään ’antifragile’ (särkyvän vastakoh-
ta). Taleb esittelee teoksessaan Antifragile, 
näkemyksen siitä, kuinka monimutkaisten 
tuntemattomien tekijöiden muodostamaan 
tulevaisuuteen suhtaudutaan käsitteen kaut-
ta. Evoluutio on hyvä esimerkki särkyvän 
vastakohdasta. Sen olemassa olon logiikka 
perustuu minkä tahansa muutoksen kautta 
vahvistumiseen. Samaa ajatusta voidaan 
ajatella käytettävän äärettömän komplek-
sisten kokonaisuuksien, kuten Maapallon 
biologisen ja kulttuuristen kehien muodos-
taman kokonaisuuden fragmenttien suunnit-
teluun vaadittavien työkalujen kehityksessä 
ja ymmärtämisessä. Tällä tarkoitan sitä, että 
kun ohjelmakenttä muuttuu nopeasti, tulisi 
suunnittelijan yhden ohjelman ominaisuuk-
sien harjoittelun sijaan ymmärtää paremmin 
tarpeensa digitaalisia työkaluja kohtaan ja 
kehittää metodeitaan tiedon keräämiseen 
ymmärtämiseen ja käsittelyyn.
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2.3. Nykyisten työtapojen 
ongelmat maisemasuunnittelussa
Maisemasuunnittelussa tarvittavan infor-
maation hallinta ja sen siirtämisen ja esittä-
misen haasteet liittyvät suunnittelussa käy-
tettävien lähtötietojen kirjavuuteen. Niiden 
vertailu ja yhdistäminen suunnittelun avuksi 
ja ymmärrettäviksi vertailukelpoisiksi muut-
tujiksi on työlästä ja tähän sopivia työkaluja 
on vaikea määritellä. Teknologisen kehityk-
sen mahdollistamia uudistuksia ratkaise-
maan suunnittelussa käsiteltävän tiedon 
hallintaa on otettu käyttöön kuitenkin hyvin 
vähän.
Suunnittelun lähtötiedot koostuvat muun 
muassa mittausaineistoista, maastossa 
tehdyistä havainnoista ja kokemuksista, si-
dosryhmien tavoitteista ja viranomaisten 
vaatimuksista, alueen historiaa selvittävästä 
materiaalista, alueen erityispiirteitä kuvaa-
vista raporteista, sekä muista mahdollisista 
kulttuurillisista dokumentoiduista rasitteista 
tai yleisistä kulttuurillisista rasitteista. Näistä 
ainoastaan laskennalliset fyysisen paikan ja 
muodon omaavat muuttujat löytävät tiensä 
helposti suunnittelijan luonnostelupöydälle. 
Vaikeasti mitattavat, usein kokemukselliset 
arvot, jäävät helposti vähemmälle huomiolle 
tällaisen tiedon käsittelyyn ja muotoiluun so-
pivien suunnittelumenetelmien puuttumisen 
vuoksi.
Kerätty aineisto siirretään CAD-ympäristöön 
tietokoneavusteisen suunnittelun lähtötie-
doiksi. Jos käytössä olevat digitaaliset työ-
kalut eivät tunnista luonnonelementtien ja 
maisemakokemuksen kannalta merkittäviä 
muuttujia, niiden avulla on vaikea kehittää 
uusia suunnitteluideoita. Tällöin suunnitelta-
va kokonaisuus loittonee olemassa olevas-
ta kontekstistaan ja keskittyy ratkaisemaan 
ilmeisiä teknisiä maiseman rakentamisen 
ongelmia.
Ongelmana virtuaalisen maiseman käy-
tössä suunnitteluajatusten kirjaamiseen ja 
muotoiluun on virtuaalisen maiseman luomi-
seen ja kokemiseen vaadittavien työkalujen 

puuttuminen suunnittelun työnkulusta. Tar-
vetta kokea suunnitteluideoita suunnittelu 
aikana tyydytetään esimerkiksi fyysisillä pie-
noismalleilla ja näkymäkuvilla, joiden kyky 
havainnollistaa virtuaaliseen maisemaan 
kirjattuja suunnitelmia on hyvin rajallinen ja 
vaatii havainnoitsijalta tottuneisuutta näiden 
lukemisesta. 

2.4. Digitaaliset maisemat 
sivuroolissa suunnittelun 
työnkulussa
Nykyisessä suunnittelukäytännössä digitaalisten 
työkalujen avulla luodut virtuaaliset maisemat 
toimivat usein suunnitelmien visualisoinnin 
apuna. Digitaalisten ympäristömallien mal-
linnus ja jälkikäsittely ovat työläitä toimenpite-
itä. Niitä käytetään yleensä havainnollistamaan 
aikaansaatuja ratkaisuja, eikä niitä käytetä su-
unnitteluratkaisujen muotoilussa tai päivittäi-
sessä suunnitteluun liittyvässä kommunikaa-
tiossa. Tällaisessa menetelmässä digitaalisten 
maisemamallien lisäarvo suunnitteluprosessissa 
on pieni verrattuna niiden luomiseen käytettyyn 
aikaan.

Suunnitelmista tehdyissä digitaalisissa malleissa, 
kokonaisuus muodostuu usein tarkasti rakennu-
sosien tarkkuudella mallinnetusta rakennuksesta 
ja erittäin voimakkaasti pelkistetystä tulkinnasta 
ympäröivän maaston ja sen materiaalien osalta. 
Kasvillisuutta malleissa ei yleensä ole esitetty. Täl-
laisen mallin kyky tuottaa tilallisia kokemuksia 
rakennuksien ulkopuolisista tiloista suunnittelun 
aikana, on olematon. Jos mallia halutaan käyttää 
maiseman muotoiluun ja sen ilmiöiden havain-
nollistamiseen, luodaan siitä staattisia otteita, joi-
ta manipuloidaan halutun tunnelman luomisek-
si. Tämän tyyppiseen työnkulkuun ei tarvitakaan 
monipuolisempaa maisemakokemusta tarjoavaa 
virtuaalista maisemaa ja paine sen kehittämiselle 
pienenee.
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Tiivistelmä Kappale 2

Ideointi ja luonnostelu 
on ongelmallista 
tietokoneavusteisessa 
suunnitteluympäristössä sen 
rajoittaessa suunnittelijan 
vapautta.

Maiseman mallintamiseen 
sopivien ohjelmien puuttuminen on 
ongelmallista maisema-arkkitehdin 
kannalta.

VIrtuaalisella maisemalla on 
vähän vaikutusta suunnittelun 
päätöksenteossa.

Puutteellisten työkalujen vuoksi 
maisema-arkkitehti on vaarassa 
pudota suunnittelun tietovirran 
ulkopuolella.

Tietomallityöskentely on jo arkipäivää suunnit-
telu- ja rakennusalalla. Maisema-arkkitehdit to-
imivat pääasiassa näiden alojen erikoissuunnit-
telijan roolissa ja joutuvat hyväksymään näillä 
aloilla vallitsevat toimintatavat ja työkalut omaan 
käyttöönsä. Nämä työkalut eivät kuitenkaan 
sovellu suoraan maiseman suunnittelussa vaa-
dittavaan objektien kompleksisuuteen ja ajallisen 
komponentin sisältävän prosessin suunnitteluun. 
Usein maiseman osalta digitaalista mallia käytet-
ään kertomaan valmiista suunnitelmista ja sen 
vaikutus hanketta koskevissa päätöksissä painot-
tuu prosessin loppuun ja visuaaliseen ilmeeseen 
suunnittelukäytön sijaan.

Gill (2013, s.1) mainitsee Sheffieldin ylio-
pistoon tekemässään lopputyössään aiheesta 
3D-maisematietomalli, että digitaalinen malli 
suunnitelmasta tulisi sijoittua suunnittelun kes-
kiöön, sen sijaan, että se sijoittuu suunnittelupro-
sessin loppupäähän havainnollistamaan visuaa-
lisesti valmista suunnitelmaa tai sen osaratkaisua. 
Mallin tehtävänä tulisi olla ajantasainen suunnit-
telua tukeva työkalu, joka kokoaa suunnittelussa 
käytetyn tiedon ja ratkaisut samaan visuaalista 
ja tietosisällöllistä arvoa tarjoavaan muotoon 
projektin alusta alkaen. Tämän kaltaista mal-
lia voidaan kutsua maisematietomalliksi (LIM 
Landscape information model). Kuten BIM rak-
ennusarkkitehtuurissa, LIM toimii maisemasu-
unnittelun ytimessä kooten suunnittelun kann-
alta oleellisen tiedon yhteen havainnolliseen 
pakettiin ja tarjoaa maiseman kannalta oleellis-
ille elementeille niiden suunnittelun kannalta 
oleelliset muuttujat.
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3.1. BIM - Tietomallinnus

3.1.1. Ominaisuudet
Tietomallilla tarkoitetaan monia asioita. Sitä 
voidaan käyttää kuvaamaan digitaalista 
mallia, prosessia, työnkulkua, parametrista 
suunnittelua tai tiedonjakoa (Sipes 2008, 
s. 4). Tietomalli eroaa muusta kolmiulottei-
sesta digitaalimallinnuksesta siten, että sen 
sisältämät objektit sisältävät geometria- ja 
materiaalitiedon lisäksi rakentamista ohjaa-
vaa tietoa (Sipes 2008, s. 6). Lisäksi sen tar-
koitus on toimia kiinteistön koko elinkaaren 
aikaisena tietopankkina, jonka avulla esi-
merkiksi korjaus- tai täydennysrakentamis-
toimenpiteitä voidaan suunnitella ja ohjata.
Tietomalli toimii suunnittelun ympäristönä, 
jonka tarjoamat työkalut mahdollistavat mo-
nipuolisen kommunikoinnin eri suunnittelu-
tahojen välillä havainnollisessa kolmiulot-
teisesti tarkasteltavassa ympäristössä. 

Tietomallin avulla voidaan koota kaikkien 
eri suunnittelualojen tiedot standardoidusti 
yhteen ja tarkastella niitä kokonaisuutena. 
Erilaisilla tietomallien analyysityökaluilla voi-
daan mallien sisältämää tietoa tutkia. Mallin 
avulla voidaan simuloida oikein määritel-
tyjen rakenneobjektien tietojen perusteella 
suunnitelman toimivuutta erityyppisissä ti-
lanteissa.
Tietomalleja on käytetty suunnittelun apuna 
jo 90-luvun alusta asti. Niiden avulla työs-
kentely hakee kuitenkin vieläkin suuntaan-
sa. Tietomalliympäristön kehityksessä näh-
dään olevan kaksi suuntaa, ensimmäinen 
tähtää yhteen standardin mukaan toimivaan 
ohjelmatyyppiin, joka sisältää kaikki suunnit-
teluun tarvittavat työkalut, ja toinen suunta 
näkee suunnitteluympäristön koostuvan mo-

3. Maiseman mallinnus ennen 
maisematietomallia



28

nista erikoistuneista ohjelmista, joiden tiedot 
kootaan yhteen BIM-ohjelmassa (Ibrahim 
et al. 2004, s. 6). Nykyisen avoimen yleisen 
ohjelmistokehityksen vuoksi uskon, että jäl-
kimmäinen kehityssuunta on merkittäväm-
mässä roolissa tulevaisuudessa. Tämä niin 
sanottu hajautettu malli tukee monipuoli-
semman suunnitteluympäristön kehitystä.
Tietomallien käyttö suunnittelussa alkaa olla 
vaatimuksena useissa hankkeissa nykyään. 
Sen käytölle on suurta painetta, mutta työ-
tavat ja ohjelmistojen kehitys tuntuvat ole-
van perehtymäni kirjallisuuden perusteel-
la vielä moniin operaatioihin suunnittelun 
työnkulussa sopimattomia. Suunnittelijoi-
den näkemyksen mukaan BIM-ympäristö 
rajoittaa työskentelyä ja ideointia. Etenkin 
maisema-arkkitehtuurin kannalta tilanne 

tuntuu olevan akuutti. Sipes (2008, s 82-83) 
listaa maisema-arkkitehtuuriin liittyvät tieto-
malliohjelmat teoksessaan pitkänä listana. 
(Taulukko 32.A) Pitkästä listasta huolimatta 
ohjelmat eivät eroa maisema-arkkitehtuuriin 
sopivien ominaisuuksien kannalta merkittä-
västi toisistaan. Maiseman suunnittelun kan-
nalta oleellinen prosessikeskeisyys ja sen 
suunnitteluun tarvittavat ominaisuudet sekä 
kasvillisuuden monipuolinen tutkiminen vir-
tuaalisessa maisemassa eivät onnistu riittä-
vän hyvin listassa mainituilla ohjelmilla.

Kuva 27.1. Kuvakaappaus pelistä Cities and 
Skylines. Kuvassa esitetään pelin erittäin on-
nistunutta liikennesimulaatiota. Olen valinnut 
kuvan tähän kertomaan pelimekaniikoissa pal-
jon käytetyistä visuaalisista simulaatiosta.
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3.1.2. Tietomallinnuksen yleiset 
hyödyt
Tietomalliympäristön hyödyt ovat suurimmat 
rakennushankkeiden rahoittajille. Tietomal-
linnuksen tunnettuja etuja suunnittelu- ja 
rakennusalalle ovat havainnollinen infor-
maatio, automatisointi, vaiheistus, kustan-
nusten ja ajankäytön optimointi sekä virhei-
den minimointi. Papadonikolaki, et al. (2015) 
Korostavat artikkelissaan tietomallityösken-
telyn roolia rakennusteollisuuden suunnit-
telutyökalujen ja informaatioteknologioiden 
kehityksen standardisoinnissa. Digitaalisen 
mallinnuksen yleistyessä arkkitehtuurissa 
90-luvun alussa, tiedonvälittymisen ongel-
mat tulivat kalliiksi rakennusteollisuudelle. 
Tähän ongelmaan vastattiin kehittämällä yh-
teisesti sovittu tehokas tapa kommunikoida 
monimutkaista tietoa sisältävien dokument-
tien avulla. Tästä oli kuitenkin seuraukse-
na monen suunnittelijan mielestä huonosti 
kolmiulotteiseen arkkitehtuurimuotoiluun 
soveltuva ympäristö. Taulukossa 48.A olen 
listannut tietomalliympäristön hyötyjä myös 
maisema-arkkitehdin näkökulmasta.

3.2. Maisematietomallinnus 
nykyään
Monissa yhteisöissä aletaan vaatimaan 
suunnittelmat tietomalliaineistona. Muun 
muassa Iso-Britanniassa. Iso Britannian 
Maisemainstituutin selvityksen mukaan 
maisematietomallinnukseen soveltuvia oh-
jelmia ovat: Vectorsworks Landmark, Land 
F/X, LandCADD, SiteWorks, ArchiTerra ja 
AutoCAD Civil 3D (Ahmad & Aliuy 2012, s. 
537). Käytännön sovellutuksissa näiden oh-
jelmien kyky toimia tietomallityöskentelyn 
pohjana kokonaisvaltaisessa taiteen, mai-
seman visuaalisen muotoilun ja tietosisäl-
lön rinnastavassa suunnittelun työnkulussa 
on mielestäni riittämätön. Tietomalliohjelmia 
on kritisoitu niiden objektikeskeisyydestä ra-
kennussuunnittelussa.

Maisemasuunnittelun kannalta olemas-
sa olevat tietomalliohjelmat tarjoavat vielä 
vähemmän joustavuutta kun rakennuksia 
suunnitteleville tahoille. Suurimman hyödyn 
maisema-arkkitehti saa tietomallityöskente-
lystä tällä hetkellä käyttämällä rakennusark-
kitehtuurin piirissä käytettyjä tunnetuimpia 
ohjelmia, kuten Autodesk Revittiä tai Archi-
cadiä. Tällöin yhteensopivuus muun suun-
nittelun kanssa on toimivaa.
Kaikki Iso-Britannian maisemainstituutin 
listaamat ohjelmat kykenevät palvelemaan 
maisema-arkkitehtia maiseman rakenteiden 
suunnittelun osalta. Ongelmia aiheuttaa kui-
tenkin maasto- ja kasvillisuusobjektien riittä-
mättömät muuttujat niiden ajallisen käytök-
sen tutkimiseen tarvittavat ominaisuudet.

3.2.1. Tietomallityöskentelyn 
yleistymisen aiheuttamat ongelmat 
maisema-arkkitehdille
Monissa yhteisöissä on alettu vaatia suun-
nitelmat tietomalliaineistona. Muun muassa 
Iso-Britanniassa. Tämä on aiheuttanut joi-
denkin maisema-arkkitehtien keskuudessa 
huolta suunnitelmien laatimiseen sopivien 
ohjelmien puuttumisen vuoksi. Ison-Britan-
nian maisemainstituutin selvityksen mukaan 
maisematietomallinnukseen soveltuvia oh-
jelmia ovat: Vectorsworks Landmark, Land 
F/X, LandCADD, SiteWorks, ArchiTerra ja 
AutoCAD Civil 3D (Ahmad & Aliuy 2012, s. 
537). Käytännön sovellutuksissa näiden oh-
jelmien kyky toimia tietomallityöskentelyn 
pohjana kokonaisvaltaisessa, taiteen, mai-
seman visuaalisen muotoilun ja tietosisäl-
lön rinnastavassa suunnittelun työnkulussa 
voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Tietomal-
liohjelmia on useassa lähteessä kritisoitu 
niiden objektikeskeisyydestä rakennussuun-
nittelussa. Maisemasuunnittelun kannalta 
olemassa olevat ja Ison-Britannian maise-
mainstituutin mainitsemat tietomalliohjelmat 
tarjoavat vielä vähemmän joustavuutta, kun 
rakennuksia suunnitteleville tahoille. Suurim-
man hyödyn maisema-arkkitehti saa tieto-
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Kuva 30.1. Näkemys tietomallinnuksen tulevaisuudesta, jossa BIM-malli nähdään ainoastaan kokoavana ohjelmana, 
jonka objektit ja analyysit suoritetaan erillisissä erikoistuneissa yhteensopivissa ohjelmissa.

mallityöskentelystä tällä hetkellä käyttämäl-
lä rakennusarkkitehtuurin piirissä käytettyjä 
tunnetuimpia ohjelmia, kuten Autodesk Re-
vittiä tai Archicadiä. Tällöin yhteensopivuus 
muun suunnittelun kanssa on toimivaa.
Kaikki Iso-Britannian maisemainstituutin 
listaamat ohjelmat kykenevät palvelemaan 
maisema-arkkitehtia maiseman rakenteiden 
suunnittelun osalta. Ongelmia aiheuttaa kui-
tenkin maasto- ja kasvillisuusobjektien riittä-
mättömät muuttujat niiden ajallisen käytök-
sen tutkimiseen tarvittavat ominaisuudet.

3.2.2. Tietomallinnuksen puutteelliset 
työkalut maisema-arkkitehdeille
Tietomallinnus koetaan usein vaikeaksi 
lähestyä puutteellisten ohjelmien vuoksi. 
Monet ohjelmat on suunniteltu rakennus-
arkkitehtuurin ja muiden insinööritieteiden 
tarpeisiin ja niiden sisältämien työkalujen so-
veltaminen maisemasuunnitteluun on haas-
tavaa ja vaatii käyttäjältä kohtuutonta tottu-
neisuutta. Sopivien työkalujen puuttuminen 
tarkoittaa myös tällä hetkellä kohtuutonta 
työmäärää suhteessa tietomallista saavutet-
tavaan taloudelliseen hyötyyn.
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Maisema-arkkitehdin tuote on dynaami-
nen luonnon prosessien ylläpitämä hyvin 
kompleksinen kokonaisuus. Kuten North 
(2012, s. 16-17) kuvaa artikkelissaan Do-
wnsview Parking suunnitteluprosessin tie-
donkulkua, Monialaisen tiedon, visioiden ja 
muotoiluideoiden koostama kokonaisuus 
kadottaa usein ajatuksensa tiedon välittymi-
sen ongelmiin.
Nykyisin käytössä olevin työkaluin ja mene-
telmin, jopa suunnittelija itse saattaa hukkua 
muuttujien tulvaan, kun niiden esittäminen 
koetaan vaikeaksi tai mahdottomaksi välit-
tää prosessissa eteenpäin. Nykyisin tieto-
mallityöskentelyn avulla voidaan hallita suu-
riakin hankekokonaisuuksia. Jos kuitenkin 
kaikki osalliset eivät kykene tämän kaltai-
seen tiedonhallintaan, ilmenee tiedon väli-
tyksessä ongelmia. Kuten Nessel (2013, s. 
67) kommentoi Toronton Downsview Parkin 
rakennusurakkaa, tietomallin avulla suuren 
puiston moneen osaan ositettu hanke oli-
si voitu suorittaa kokonaisuuden kannalta 
koordinoidusti yhden mallin avulla.
Kompleksisen tiedon hallinta on erityisen 
tärkeää suunnitteluideoiden perusteluna. 
Nykytilanteessa luovat suunnitteluajatukset 
eli taiteellisuus prosessissa, saattaa jää-
dä luonnosvaiheeseen, jonka jälkeen ideat 
ajetaan jäykäksi koetun digitalisointipro-
sessin läpi. Osaksi työkalujen jäykkyydestä 
ja osaksi digitaalisten työkalujen käyttäjien 
taitamattomuudesta johtuvista syistä, mo-
nimutkaiset suunnitelmat kärsivät nimen-
omaan taiteelliselta osaltaan ja ideat eivät 
välttämättä välity kokonaisina projektien 
lopputuotteeseen asti. Maisema-arkkiteh-
tuurille luonteenomainen teknistaiteellinen 
kokonaisuus pirstoutuu erillisiksi teknisiksi ja 
taiteellisiksi kvanteiksi prosessin aikana. 

3.2.3. Maisema-arkkitehtuurin 
putoaminen tietovirrasta
Monissa hankkeissa puutteellinen tietomal-
lityöskentely voi tarkoittaa eteenpäin siirty-
vän informaation puutteellisuuden vuoksi 
maisema-arkkitehdin putoamista tietovirran 
ja hankkeen työnkulun ulkopuolelle (Ahmad 
& Aliyu 2012, s. 532). Jos muut tahot hank-
keessa käyttävät apunaan tietomalliympä-
ristöä, ei esimerkiksi maisemasuunnittelun 
tarpeita saada tehokkaasti osaksi projektin 
informaatiovirtaa ja silloin ne jäävät mahdol-
lisesti vähälle huomiolle kokonaisuudessa. 
Tällöin ne eivät saa vertailukelpoista ase-
maa päätöksenteon lähtötietoina hankkeen 
eri vaiheissa.
Tämä skenaario voi toteutua, jos maise-
ma-arkkitehtuurissa käytettävät työkalut 
eivät ole yhteensopivia muun suunnittelu-
yhteisön kanssa tai ne eivät kykene tuot-
tamaan riittävän havainnollista materiaalia 
tyydyttämään yhdenvertaisen kommunikaa-
tion tarpeita.
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Taulukko 32.A. Sipes (2008, s. 82-83) listaa teoksessaan BIM-
teknologian integrointi maisema-arkkitehtuuriin (Integrating 
BIM Technology into Landscape architecture) kaikki maisema-
arkkitehtuuriin sovellettavat BIM-ohjelmat seuraavasti:

• Autodesk Revit Architecture
• Bentley Systems Bentley Architecture
• Gehry Technology Digital Project
• Graphisoft ArchiCAD
• Vectorworks Architect
• Vectorworks Designer
• AECOsim Building Designer V8i
• Autodesk BIM 360
• Autodesk Dynamo
• Autodesk Ecotect Analysis
• Autodesk FormIt
• Autodesk Green Building Studio
• Autodesk Navisworks
• Autodesk Revit MEP
• Autodesk Revit Structure
• Autodesk Siteworks for Revit
• Bentley Map V8i
• Bentley Systems InRoads Suite V8i
• Bentley Systems MicroStation V8i
• Bentley Systems Power GEOPAK
• Bentley Systems RAM Structural System V8i
• Bentley Systems Structural Modeler V8i
• BiMUp 5D
• Eagle Point LANDCADD for Revit
• Gehry Technologies GTeam
• Graphisoft’s EcoDesigner STAR
• Ideate BIMLink
• Nemetschek Scia
• ONUMA Planning System (OPS)
• RhinoBIM
• Solibri Model Checker
• Syncro Professional
• Tekla BIMsight
• Tekla Structures
• Vectorworks Landmark
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3.3. Peliteknologian tarjoamat 
mahdollisuudet

3.3.1. Pelimaiseman lyhyt historia
50-luvulla alkanut videopelaamisen kaupal-
linen kehitys on muuttunut teknologisesta 
omituisuudesta yhdeksi tuottoisimmista viih-
deteollisuuden aloista (Tech Crunch [verk-
kolähde]).
Mielenkiintoisen maiseman kannalta pelaa-
minen sai vauhtia ensimmäisen kerran japa-
nilaisen elektroniikkavalmistajan Sonyn jul-
kaistessaan Playstationin. Sen kyky toistaa 
3d-grafiikkaa tehokkaasti mahdollisti kehitty-
neemmän sisällön tuottamisen ja sitä myötä 
pelaamisen leviämisessä myös osaksi ai-
kuisten vapaa-aikaa (Lemmenlehti 2016, s. 
48).
Suurin videopelaamisen laajaan leviämi-
seen vaikuttanut tekijä sen historian aika-
na on ollut internetin tuleminen. Sen myötä 
pelaamisesta muodostui laajoja sosiaalisia 
verkkoja yhdistävä tapa viettää aikaa ja ke-
hittää digitaalisia ympäristöjä kokemuksia 
varten. Tietokoneiden teknologisen kehityk-
sen tuoma jatkuvasti kasvava kyky tuottaa 
3d-grafiikkaa yhdistettynä internetin kykyyn 
tuoda sama maailma monen pelaajan yhtä 
aikaa koettavaksi elämykseksi on ollut en-
simmäinen askel virtuaalisen maiseman 
syntymiselle ja sen kaupallistamiselle.
Viimeisin askel virtuaalisten maisemien kas-
vavalle määrälle on ollut pelien suunnitte-
luun käytettyjen ohjelmien pelimoottoreiden 
tuottajien ansaintalogiikan muutos. Tämän 
aloitti vuonna 2015 Unreal Enginen valmis-
taja Epic Games vapauttaessaan Unreal En-
gine 4:n markkinoille ilmaisversiona. Tämän 
myötä myös muut pelimoottorituottajat olivat 
pakotettuja kilpailun vuoksi vapauttamaan 
omat tuotteensa lisensseistä. Tämän tyyp-
pinen ohjelmistojen kehitys on tuttua muis-
sakin ympäristöissä nykyään. Pelimoottorei-
den tullessa vapaaseen käyttöön oli kenellä 
vain mahdollisuus alkaa tuottaa näiden oh-
jelmien avulla graafisesti korkeatasoista ko-
kemuksellista sisältöä helposti.
Nykyään pelien kehityksessä voidaan näh-
dä yhtenä trendinä pelien kehittäminen ly-

hyiksi ja tyylitellyiksi nimenomaan kokemuk-
sen kannalta mietityiksi kokonaisuuksiksi, 
eikä niinkään teknologisia läpimurtoja pur-
suaviksi huipputuotteiksi. Tämä on osaksi 
ilmaisten pelinteko-ohjelmien luoma trendi. 
Nykyään myös pienemmillä tuotantotiimeillä 
on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa pe-
lejä. Laajojen detaljeihin asti mallinnettujen 
graafisesti korkeatasoisten maisemien teke-
minen on kuitenkin aikaa vievää ja kallista, 
joten ratkaisuna tähän on lyhyen ja rajatun, 
mutta kokemukseltaan loppuun asti hiotun 
digitaalisen maiseman luominen.

3.3.2. Pelimaiseman työkalut 
ja niiden merkitys maisema-
arkkitehtuurille.
Maisemasuunnittelussa nykyisin käy-
tettävien digitaalisten työkalujen kyky 
ilmentää kasvillisuuden monimuotois-
ta visuaalista ilmettä on heikko. Pe-
liteknologia on omistautunut tämän 
ongelman ratkaisemiseksi koko vi-
deopelien historian ajan. Peleihin on 
pystytty luomaan laajoja virtuaalimaa-
ilmoja, joiden visuaalinen ja simuloitu 
realistisuus on monissa tapauksissa 
korkealla tasolla. Perinteisiin suunnit-
teluohjelmiin verrattuna peliteknologia 
on paljon edellä ympäristön mallin-
nuksessa. Peleissä ympäristöt ovat 
parhaimmillaan myös responsiivisiä 
ja ne sisältävät aina aikamuuttujan ja 
tarinan. Maisemasuunnittelun kannal-
ta olisi mielenkiintoista pystyä yhdis-
tämään suunnittelumaailmasta tuttu 
parametrisoituun ja tehokkaaseen 
nopeaan mallinnukseen ja tiedon vä-
littämiseen suunniteltu tietomallinnus-
ympäristö ja peliteknologian tarjoama 
raskas, mutta lähes äärettömiä visu-
aalisia mahdollisuuksia tarjoava mal-
linnusympäristö yhdeksi suunnittelun 
tarpeisiin vastaavaksi kokonaisuu-
deksi.
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Tiivistelmä Kappale 3

Tietomallityöskentelyn standardisointi on 
ongelmallista maisema-arkkitehdeille.

Maisemasuunnittelussa on vaikeaa 
hyödyntää tietomalliympäristön 
ominaisuuksia.

Pelien suunnittelijat ovat jo pitkään 
paneutuneet kokemuksellisen maiseman 
mallintamiseen.

Pelimoottoreiden kaltaisista ohjelmista 
voidaan löytää mielenkiintoisia ratkaisuija 
maiseman mallintamisen tulevaisuutta 
tutkittaessa.
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4. Virtuaalitodellisuuskokemus ilmiönä

4.1. Virtuaalitodellisuuden historia
Ensimmäiset virtuaalista läsnäoloa tavoit-
televat kokemukset voidaan katsoa olevan 
pyöröhorisonttimaalaukset 1800-luvulta. 
(Kuva 35.1) (Kuva 35.1) Pyöröhorisonttiko-
kemus nousi suureen suosioon ja sai monia 
termejä kuvaamaan tämänkaltaisia koke-
muksia. (cosmorama, noctorama, diomora-
ma, paleorama, pleorama, georama, carica-
turama ja mareorama). Cyclorama-laitteella 
rullattiin elokuvakokemuksen tapaan yleen-
sä öljymaalein maalattua kangasta audito-
rion edessä. Pyöröhorisonttikokemukseen 
liittyi yleensä myös teoksen eteen sijoitet-
tavia fyysisiä elementtejä, joita maalauksen 
kohtauksissa esiintyi. (INDE [verkkolähde])
1800- luvulla Wheatstonen (1838) tutkimus 
osoitti, että ihmisen aivot luovat molem-
pien silmien tuottamasta kahdesta eri kak-
siulotteisesta kuvasta yhden kolmiulotteisen 
kuvan. Tutkimuksessa esitetyllä laitteella 
’stereoscopella’ pystyttiin luomaan kolmiulot-
teinen kokemus halutusta mielivaltaisesta 
kappaleesta ilman sen rakentamista.
Mahdollisesti ensimmäinen aavistus virtuaa-
litodellisuuden tulevaisuudesta sellaisena, 
kun me sen ymmärrämme tänä päivänä, 
saatiin 30-luvulla, kun kirjailija Stanley G. 
Weigenbaum esitteli tarinassaan Pygma-
lion’s Spectacles näkemyksensä laseista, 
joilla tarinan päähenkilö, Dan Burken, oli 

mahdollista tavoittaa immersiivinen koke-
mus, jossa hänen aistinsa täyttyivät rinnak-
kaistodellisuuden tapahtumilla (Jeremy Nor-
man [verkkolähde]).
Ensimmäinen virtuaalitodellisuuskokemuk-
sen tuottamista tavoitteleva laite  syntyi 
50-luvulla. Tuolloin virtuaalitodellisuuden 
isäksikin kutsuttu elokuvakuvaaja Morton 
Heilig kehitti ’sensoraman’ (patentti 1962, 
# 3,050,870) (kuva kannessa). Se tavoitteli 
täydellistä immersiivistä elokuvakokemus-
ta stimuloidessaan käyttäjän näkö-, kuulo-, 
haju- ja tuntoaisteja yhden laitteen avulla 
(MH [verkkolähde]). 
Nykyisten virtuaalitodellisuussilmikoiden 
(Head mounted display, HMD) ensimmäinen 
versio syntyi vuonna 1968 Ivan Sutherlandin 
ja hänen oppilaansa Bob Sproullin toimesta. 
Näillä laseilla voitiin tarkastella täysin digi-
taalisesti luotua sisältöä virtuaalisen läsnä-
olon avulla. Sisältö perustui viivoin luotuihin 
huoneisiin ja yksinkertaisiin kappaleisiin.
Kaikista näistä virtuaalisen sisällön koke-
misen kokeiluista huolimatta termi virtuaa-
litodellisuus muodostui vasta vuonna 1987. 
Tällöin Jaron Lanier (Visual Programming 
Lab, VPL:n perustaja) käytti ensimmäisenä 
termiä virtuaalitodellisuus. VPL oli ensim-
mäinen yritys, joka myi virtuaalitodellisuus-
silmikoita.
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Kuva 37.1. Kuva ensimmäisistä virtuaalista läs-
näoloa tavoittelevista teoksista 1800-luvulta. 
Kuva kuvaa Paul Phillippoteaux:n pyöröhori-
sonttimaalausta Gettysburgin taistelusta vuon-
na 1863.

Kuva 38.1 & 2 Kuvat kuvaavat Chrles Wheats-
tonen stereonäköä selvittävässä tutkimukses-
saan kuvaavaa laitetta, jolla voidaan luoda 
tasokuvien avulla illuusio kolmiulotteisesta ha-
vainnosta.

Tämän jälkeen 90-luvulla voidaan sanoa 
käynnistyneen ensimmäisen virtuaalitodel-
lisuuslaitteiden aallon. Tuolloin monet pe-
liteknologiaan erikoistuneet yritykset yritti-
vät julkaista omia versiotaan laitteista, joilla 
voitaisiin kokea virtuaalisia sisältöjä. Monet 
näistä yrityksistä kaupallistaa virtuaalitodel-
lisuuskokemusta kuitenkin epäonnistuivat 
silloisen tekniikan rajoituksiin ja sovellutus-
ten toimimattomuuteen, tai liian kalliiseen 
hintaan. (VRS [verkkolähde]).
Vuonna 1999 elokuva The Matrix toi virtuaa-
litodellisuuden, tai simuloidun todellisuuden 
konseptin tunnetuksi suurelle yleisölle. Mo-
net perustavat myös mielipiteensä virtuaali-
todellisuudesta elokuvan luoman kauhuku-
van perusteella. Elokuvassa tekoäly valtaa 
maailman ja kaappaa ihmisten tietoisuuden 
haltuunsa ja täyttää sen täysin simuloidulla 
kokemuksella.
Virtuaalitodellisuus ilmiönä ei siis ole kovin-
kaan uusi. Sen historia ulottuu aina 50-lu-
vulle asti, jolloin ensimmäisiä kokeiluja vir-
tuaalitodellisuuden kokemiseksi tehtiin. Kun 
virtuaalitodellisuuskokemuksen luomiseen 
vaadittava teknologia alkoi kehittyä 90-lu-
vun lopulla ja alettiin siirtyä puhtaasta tek-
nologian kehittämisestä etsimään mahdolli-
sia kaupallisia sovellutuksia sen käytölle, oli 
arkkitehtuuriongelmien havainnollistaminen 
yksi ensimmäisistä tutkimuskohteista (Wil-
son 1999, s. 8).
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4.2.2. Tämän hetkinen laitteisto, 
ohjelmistot ja sisällöt
Tämän hetkinen laitteistokanta mahdollistaa 
jo hyvin realististen ja detaljeiltaan tarkkojen 
virtuaalimaailmaan mallinnettujen ympäris-
töjen kokemisen virtuaalitodellisuuslaitteiden 
avulla 1:1 tilassa. Peliteollisuus on kuitenkin 
ongelman edessä. Kuinka rajoitettu liikkumi-
nen virtuaalitodellisuusstudiossa saadaan 
osaksi peleissä totuttuja lähes rajattomia vir-
tuaalimaailmoja. Tämän olemme huoman-
neet myös itse työskennellessämme siten, 
että mitä vähemmän virtuaalitodellisuuden 
kokijalla on kokemusta virtuaalisista maa-
ilmoista pelien kautta, sitä helpommin he 
ymmärtävät virtuaalitodellisuuden sisällön 
yhteyden todelliseen maailmaan. Pelimaail-
moihin tottuneet kaipaavat toimintaa ja liiket-
tä, joka on ongelmallista järjestää rajoitetus-
sa fyysisessä tilassa rikkomatta immersiota.

4.2.3. Maiseman rooli 
virtuaalitodellisuuskokemuksen 
kehityksessä
Tähän mennessä virtuaalisten maailmojen 
kehitystä on johtanut peliteollisuus. Pelien 
virtuaalisten maailmojen luomiseen ja niiden 
luontiin käytettävien työkalujen ja työskente-
lymallien kehittämiseen on panostettu huo-
mattavasti enemmän kuin esimerkiksi suun-
nittelu- ja rakennusalalla on ollut koskaan 
tarvetta. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, 
jossa näyttäisi siltä, että muille aloille, jossa 
virtuaalitodellisuus kokemuksesta koetaan 
löytyvän lisäarvoa, onkin helpompi löytää 
sovellutuksia VR-tekniikalle, kun pelikoke-
musten muuttamisessa virtuaalikokemuk-
seksi. 

4.2. Virtuaalitodellisuuden kehitys

4.2.1. Kehittäjäalat nykypäivänä
Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet uu-
denlaisten työkalujen ja työskentelytapojen 
kehityksessä ovat vasta aukeamassa suun-
nittelijoille. Pitkään sen potentiaali on nähty 
ainoastaan tehokkaana uutena tapana visu-
alisoida virtuaalista maailmaa. Kuitenkin jo 
lähitulevaisuudessa tekniikan saavuttaessa 
ammattilaiset eri aloilla, on selvää, että vir-
tuaalitodellisuutta aletaan soveltaa myös 
muissa yhteyksissä suunnitteluprosessin ai-
kana.
Virtuaalitodellisuustekniikka on viime vuo-
den aikana saavuttanut ensimmäisen kerran 
kuluttajat laajassa mittakaavassa useiden 
eri valmistajien tuodessa laitteistonsa ku-
luttajahintaisina markkinoille. Suurista val-
mistajista HTC, Oculus ja Playstation ovat 
korkeatasoisen kokemuksen mahdollista-
vien laitteiden kehityksen edelläkävijät. Kor-
kealaatuisen kuvavirran aikaansaamiseksi 
nämä laitteet on kytkettävä tehokkaaseen 
tietokoneeseen tai korkealaatuisen grafii-
kan tuottamiseen tarkoitettuun pelikonsoliin. 
Laadukkaita kokemuksia tarjoavien laiteval-
mistajien lisäksi suurille massoille on tar-
jolla halvempia mobiililaitteille suunniteltuja 
sisältöjä ja lisälaitteita, joilla virtuaalitodelli-
suuskokemuksen voi kokea omalla älypuhe-
limella.
Virtuaalitodellisuustekniikkana on herättänyt 
viime aikoina kiinnostusta monilla eri aloilla, 
ja sen mahdollisia hyötyjä kokemuksena on 
vasta alettu tutkimaan monien eri sovellu-
tusten yhteydessä. Virtuaalitodellisuuden 
uusinta aaltoa on monessa yhteydessä 
verrattu internetin yleistymiseen 90-luvulla. 
Kaaviossa 38 A on koottuna mielestäni ilmei-
simmät ja useimmin vastaan tulevat virtuaa-
litodellisuuden mahdollisuuksista kiinnostu-
neet alat. Lisäksi taulukossa on eriteltynä 
näiden alojen tarpeita virtuaalitodellisuuden 
kehittämisen suhteen.

”Internet toi 
tiedon kaikkien 
saataville 90-luvulla, 
virtuaalitodellisuus tekee 
saman kokemuksille”

- Tero Pänkäläinen -
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Kuva 40.1. Kuvakollaasi, joka kuvaa virtuaali-
todellisuussovellutusten kiinnostusta nykyään. 
Kollaasi on tehty Googlen kuvahaun ensimmäi-
sistä löydöksistä otetuista kuvakaappauksista.
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Maisema-arkkitehtuurin olisi mahdollista 
yhdistää maisematuntemuksensa ja peli-
suunnittelun kehittämä tekninen osaaminen 
kokemuksellisen virtuaalisen maiseman luo-
misesta. Toisinpäin yhdistelmä on jo toimi-
nut, sillä parhaina pidettyjen pelimaisemien 
ja -arkkitehtuurin takana on usein rakennus- 
tai maisema-arkkitehti.
Virtuaalitodellisuuskokemuksien kannalta 
maisema on oleellisessa osassa. Immer-
siivisen kokemuksen kannalta havaittavan 
ympäristön on toimittava kuten fyysinenkin 
ympäristö, jotta se ei aiheuta ristiriitaa suh-
teessa oppimaamme ymmärrykseen ja gee-
neihin kirjoitettuun vasteeseen luonnonym-
päristöstä.

4.2.4. Virtuaalitodellisuus-
kokemuksen vaikutukset aisteihin
Virtuaalitodellisuuskokemus muodostuu 
molempien silmien lähietäisyydelle asetetta-
vien näyttöjen muodostamasta kahdesta eri 
kuvavirrasta. Tällä stereokuvamenetelmällä 
saadaan aikaan illuusio näytöille ajettavan 
kuvan syvyydestä. Tämän lisäksi kokemuk-
sen immersiivisyyttä voidaan lisätä mani-
puloimalla tunto ja kuuloaisteja.
Virtuaalitodellisuuden ensimmäisen aallon 
aikana 90-luvulla sen vaikutuksia ihmisen 
fysiologiaan ja psyykkisiin reaktioihin oli tut-
kittu vähän. Tällöinkin usein vain ihmisen 
aistijärjestelmän kautta ja virtuaalitodelli-
suustekniikan kehittäjien toimesta (Barfield 
et al. 1995, s. 12-14). 
Tutkimus tämän aiheen piiristä on kuitenkin 
nykyään erittäin oleellinen osa virtuaalito-
dellisuuden kehittämistä. Jo virtuaalitodelli-
suuden ensimmäisen aallon aikana ymmär-
rettiin, että huonosti toteutettu kokemus voi 
aiheuttaa ihmisen aistijärjestelmälle todelli-
sen ylikuormituksen (Pugnetti et al. 1996, s. 
239). Ristiriita aistihavaintojen välillä aiheut-
taa useimmilla ihmisillä välitöntä huonovoin-
tisuutta. 

Virtuaalitodellisuus ei välttämättä ole ainoas-
taan aistijärjestelmää rasittava kokemus, 
vaan sen on todettu toimivan kuten melkein 
mikä tahansa fyysinen kokemus, riippuen 
sen tekijöiden suhteista (Bartfield & Hendrix 
1995, s. 3). Lääketieteen parissa virtuaali-
todellisuuden mahdollisuuksia toimia osa-
na erilaisia kuntoutusprosesseja on tutkittu 
viime aikoina melko paljon. Virtuaalitodelli-
suuden on tutkitusti todettu vaikuttavan ih-
misen mieleen kuin oikea todellisuus. Muun 
muassa Botella et al. (2000, s. 583) toteavat 
tutkimuksessaan, että virtuaalitodellisuusko-
kemusta onnistuttiin hyödyntämään ahtaan-
paikankammosta kärsivien siedätyshoidos-
sa.

4.2.5. Virtuaalinen läsnäolo
Kokemuksen olennainen komponentti on 
läsnäolo. Läsnäolon konsepti on murrok-
sen äärellä immersiivisen käyttäjän liikkeitä 
seuraavan virtuaalitodellisuuskokemuksen 
edessä. On olemassa monia tapoja lähes-
tyä tätä läsnäolon määrittelyn uutta tilan-
netta. Draper et al. (1998, s. 355) mukaan 
kokemuksellinen läsnäolo on mielentila, jos-
sa henkilö kokee fyysisesti olevansa läsnä 
tietokoneilla luodussa ja ohjatussa virtuaa-
lisessa maailmassa. Tämän kaltaisia näke-
myksiä löytyy lähdekirjallisuudestani muita-
kin (Held & Durlach 1992; Sheridan 1992; 
Ellis 1996; Slatter 1997).
Ajatukseltaan hyvin erilaisiakin määritelmiä 
on olemassa. Zahorik & Jenison (1998, s. 
78) kuvailevat läsnäolon virtuaalitodellisuu-
den yhteydessä muodostuvan ennemmin 
henkilön tekojen, kun mielentilan kautta. 
Tässä määritelmässä on tärkeää huomata, 
että pelkkä mielen oleminen virtuaalitodel-
lisuudessa ei täytä läsnäolon määritelmää 
vaan, jotta läsnäolo saavutetaan, on ym-
päristössä pystyttävä myös toimimaan ja 
samaan tehdyistä toiminnoista mielekäs pa-
laute (Sanchez-Vives & Slater 2005, s. 4-5).
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Kaavio 42 A Virtuaalitodellisuuden sovellutuksia 
kehittäviä aloja.

Arkkitehtuuri ja design
Maisema-arkkitehtuuri

Suunnittelukäyttö
Kommunikaation tehostaminen
Virtuaalisten ympäristöjen suunnittelu

Viihteellisen immersiivisen kokemuksen
kehittäminen

Laitteiden tekniikan kehittäminen
suhteessa sisältöihin

Hoitomenetelmät
Simulointi opetuksessa
Kokemusten tutkimus

Erilaisten vaikeasti järjestettävien
koulutustilanteiden simulointi

Millainen on virtuaalisen kokemuksen
avulla käytettävä sosiaalisen median
ympäristö?

Virtuaalisen läsnäolon ilmiöiden
tutkiminen taiteen keinoin

Matkailun sopeutuminen
virtuaalimatkailun mahdollisuuksiin

Kokemuksellisuuden käyttäminen
markkinoinnissa

Videopelien kehittäjät

VR-laitevalmistajat

Terveydenhuolto
ja hyvinvointipalvelut

Koulutuspalvelut
monialaisesti

Sosiaalisen median alustojen 
kehittäjätahot

Taide ja kulttuuri

Matkailu

Markkinointi
monialaisesti
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Virtuaalitodellisuuden avulla on tutkittu 
useissa erilaisissa kokeissa läsnäoloa ja 
sen ilmiöitä. Läsnäolon tutkimuksissa ollaan 
saatu virtuaalitodellisuuden avulla luotujen 
äärireaktioiden, kuten pelon, avulla käyttä-
jissä aikaan todellisia kokemuksia vastaavia 
reaktioita. Tutkimuksen ongelmana on kui-
tenkin tavallisempien kokemuksien, kuten 
neutraalissa tilassa olemisen, mitattavuus. 
Tällaisen kokemuksen fysikaaliset reaktiot 
eivät ole niin selviä. Tietyillä menetelmillä 
on kuitenkin pystytty löytämään viitteitä siitä, 
että yksinkertaisetkin virtuaaliset ympäristöt 
vaikuttavat läsnäolon tuntemuksen hämär-
tymiseen. (Sanchez-Vives & Slater 2005, s. 
5-6)
Virtuaalitodellisuus voisi mahdollistaa no-
pean luonnostelun, joka voi perustua koet-
tuun muotoon, oikeaan tilakokemukseen, 
ääniin, valoon, aikaan ja muihin lopullisen 
tuotteen muodostamiin muuttujiin. Läsnä-
olon kokeminen on oleellista näiden työka-
lujen yhteydessä. Se avaa mahdollisuuden 
muuttaa digitaaliset työkalut intuitiiviseksi 
primääriseksi tavaksi ajatella, kuten Herbert 
(1993) kuvailee kirjassaan käsin piirtämistä.
Jo tällä hetkellä immersiivisyyttä lisääviä 
lisälaitteita on olemassa iso valikoima. Ää-
nien lisääminen kokemukseen, materiaa-
leihin liittyvä haptisuus, ilmastoon liittyvät 
lämpötilatuntemukset ja tuuliolot, vain olen-
naisia mainitakseni, on mahdollista lisätä sti-
muloimaan kokijan aisteja. Näiden laitteiden 
avulla suunnittelijan on mahdollista kokeilla 
suunnitteluratkaisujensa vaikutuksia mai-
sema-arkkitehtuurin kannalta olennaisten 
elementtien osalta tavalla, joka ei ole ennen 
ollut mahdollista.

4.3. LIM virtuaalisen maiseman 
luontialustana
Jotta kokemuksellisuus voidaan tehokkaasti 
hyödyntää suunnittelun eri vaiheissa ja virtu-
aalitodellisuuden todelliset hyödyt saadaan 
käyttöön, tarvitaan virtuaalisen maiseman 
luontiin soveltuva suunnitteluympäristö työs-
kentelyalustaksi. Tämä tarve voidaan nähdä 
vauhdittamassa maisemamallinnukseen tar-
koitettujen ohjelmistojen tai niiden muodos-
tavien osien kehitystä.
Tällä hetkellä käytössä olevien tietomallioh-
jelmien ominaisuudet riittävät maisema-ark-
kitehtuurin käyttöön muilta osin paitsi kasvil-
lisuuden parametrisoinnin ja kasvillisuuden 
visuaalisten ominaisuuksien suunnittelun 
ja hallitsemisen osalta. Kasvillisuuden pa-
rametrisointiin tarvitaan kasvillisuuden kas-
vuun vaikuttavien tekijöiden muodostamia 
algoritmeja hyödyntävä ohjelma. Tällai-
sen ohjelman avulla voidaan luoda kasvil-
lisuuskirjastoja, jotka palvelisivat riittävän 
kattavasti maiseman suunnittelun tarpeita. 
Kasvillisuuden visualisoinnin osalta toimiva 
työkalu on jo olemassa. Pelimoottorin avulla 
voidaan kokeilla kokemuksellisen maiseman 
vaikutusta suunnitteluratkaisuiden syntymi-
seen ja päätöksentekoon. Niiden käyttö on 
kuitenkin työlästä osana suunnittelun työn-
kulkua.
Esittelen seuraavissa kappaleissa maise-
matietomallinnuksen kehityksen nykytilaa 
ja sen ongelmia, sekä oman näkemykse-
ni teoreettisesta maisematietomallista ja 
mahdollisista keinoista hyödyntää virtuaali-
todellisuustyökalujen mahdollistamaa koke-
muksellisuutta maisema-arkkitehtuurin työn-
kulussa.
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Kuva 44.1. Kuva SEGA:n virtuaalitodellisuusla-
seista, jotka yritettiin tuoda markkinoille vuonna 
1993. Yritys kauitenkin kaatui toimimattomaan 
tekniikkaan ja liian kalliiseen hintaan.

Tiivistelmä Kappale 4

Virtuaalitodellisuus ilmiönä ei ole kovinkaan uusi ja sen laajempaa käyttöönottoa 
on yritetty jo mutamaan kertaan.

Nykyiset kokemuksen järjestämiseen vaadittavat laitteet ovat edullisia ja kokemuk-
sen laatu on ensi kertaa historiassa riittävän hyvä sen monipuoliseen hyödyntämi-
seen.

Maiseman rooli virtuaalitodellisuuden kehittymisessä voi olla merkittävä.

Virtuaaliset maisemat voivat olla aivan uusi suunnittelukohde tulevasiuudessa 
muussakin kuin peliteollisuuden piirissä.

Virtuaalitodellisuuden kokemuksellisuus kiinnostavana elementtinä suunnittelun 
tulevaisuudessa.

Jotta virtuaalinen maisema voidaan ottaa tehokkaasti osaksi suunnittelua, on mai-
sema-arkkitehtuurin pystyttävä omaksumaan tietomallityöskentely osaksi normaa-
lia työnkulkua.
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5.1. Maisematietomallinnuksen 
kehittämisen nykytila
Maisematietomallinnuksen kehitys voidaan 
jakaa kahteen ajalliseen kategoriaan. Ly-
hyemmällä aikavälillä maisema-arkkiteh-
tien tulisi omaksua BIM-ympäristön työtavat 
osaksi työnkulkuaan ja pidemmällä aikavä-
lillä pystyä osallistumaan LIM-ympäristön 
kehittämiseen aktiivisesti. Lyhyen aikavälin 
tavoite on akuutti siinä mielessä, että jo nyt 
voimme nähdä kehityksen, jossa suunnitel-
missa esitetyt näkemykset ovat insinööri-
en tai rakennusarkkitehtien käsialaa (Sipes 
2008, s.30). Kaupalliset toimijat vastaavat 
tietenkin akuutimpaan ongelmaan kehittä-
mällä olemassa olevasta BIM-ympäristöstä 
houkuttelevampaa maisema-arkkitehtien 
käyttöön. Pidemmän tähtäimen tavoitetta ei 
tulla saavuttamaan, ellei maisema-arkkiteh-
dit laita tätä kehitystä alulle, tutkimalla toimi-

5. LIM-Maisematietomallinnus

van LIM-ympäristön tarpeita ja sen luomia 
mahdollisuuksia kehittää maisema-arkkiteh-
tuurin digitaalisia työskentelymenetelmiä.
Maisematietomallinnuksen tämän hetkiset 
kehitysprojektit perustuvat usein olemassa 
olevien tietomalliohjelmien päälle integroi-
taviin lisäosiin, jotka tarjoavat mahdollisuu-
den lisätä ohjelmiin maisemasuunnittelussa 
käytettäviä objekteja. Näistä mielenkiintoisin 
on Robert McNeel & Associatesin Rhinon-
cheros- ohjelman yhteydessä toimiva Lands 
Design - lisäosa. Sen ominaisuuksiin kuuluu 
osittain satunnaisesti käyttäytyvät kasvil-
lisuusobjektit ja -ryhmät. (Kuvat 50.1 & 2) 
Senkään valikoimaan ei kuitenkaan kuulu 
kasvillisuuden ajalliseen simulointiin liittyviä 
ominaisuuksia.
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Kuvat 50.1 ja 50.2 Kuvakaappaukset työskentelystäni 
Rhinon liitännäisohjelmalla Lands Designilla. Ohjelmalla 
voidaan luoda algoritmisesti kasvillisuutta määrittelemäl-
lä sille halutut ominaisuudet ja rajata tätä hakua ympä-
ristötekijöillä, kuten sijainnilla tai lämpötiloilla. Tämä on 
mielestäni mielenkiintoinen esiaste toimivalle LIM-ohjel-
man kasvillisuudelle. Ohjelman on kehitysasteella ja sen 
sisältämä kasvillisuus on hyvin rajallista.

Kuva 50.1

Kuva 50.2

Mikään markkinoilla olevista työkaluista ei 
vastaa pitkän aikavälin tarpeeseen virtuaa-
lisen maiseman luonnin vaatimista ominai-
suuksista, joiden perustana tulisi olla pro-
sessikeskeisyys ja mahdollisuus ympäristön 
simulointiin. Tietomalliohjelmat sisältävät 
oletuksena rajallisesti toimivan ajallisen 
muuttujan, jota käytetään rakennushank-
keiden hallitsemisessa kautta niiden elin-
kaaren. Maisemaan tämä ominaisuus ei 
kuitenkaan yllä. On mahdollista rakentaa 
manuaalisesti arvio suunnitellun kohteen 
kasvillisuuden kehityksestä ja sisällyttää se 
rakennuksen elinkaaren vaiheistuksiin, mut-
ta tämä menetelmä on työläs, eikä se tuo 
riittävää lisäarvoa suhteessa sen vaatimaan 

työpanokseen. Rakennusten osien elinkaarta 
ja huoltoa voidaan kytkeä osaksi tietomallia, 
mutta ulkoympäristön, etenkään luonnonpro-
sessien esittämiseen vaadittavia työkaluja ei 
mistään ohjelmasta löydy.
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5.3. LIM-objektien luonne
Maisema-arkkitehtuurissa käytettävät suun-
nitteluobjektit eroavat paljon rakennusark-
kitehtuurissa käytettävistä objekteista. Kun 
rakennuksia suunnitellaan ovat rakennet-
taessa käytetyt kappaleet kiinteitä ajassa 
muodoltaan käytännössä muuttumattomia 
elementtejä, joilla on selkeästi määriteltävät 
materiaalit ja dimensiot. Maisema-arkkiteh-
tuurissa suunnitellaan prosessia, jonka ajal-
linen jakso ulottuu pitkälle yli suunnittelijan 
eliniän. Lisäksi suunniteltu ympäristö elää 
tekijöidensä keskinäisten suhteiden mu-
kaan. Tällaisen kokonaisuuden käytöksen 
ymmärtäminen ilman tietokoneiden lasken-
tatehoa on työlästä ja johtaa suunnittelussa 
tarpeettomiin arvauksiin. 
Suunnitelmissa käytettyjen pehmeiden ob-
jektien muotoon ja menestykseen vaikutta-
vat monet tekijät, jotka etenkin rakennetus-
sa ympäristössä, ovat jatkuvan häirinnän 
alaisia. Maisemasuunnitteluun sopivan ti-
etomallin tulisi sisältää hyvin monipuoliset 
muuttujat sisältäviä kasvillisuusobjekteja ja 
niihin vaikuttavia monipuolisia prosessiolioi-
ta. Kaikkien suunniteltuun prosessiin vaikut-
tavien tekijöiden tietäminen, hallitseminen 
ja implementointi suunnitteluparametreiksi 
tuskin on mahdollista. Tätä yhtälöä on ra-
joitettava mielekkäästi. Kuitenkin yhdenkin 
tällaisen muuttujan ja sitä ohjaavien työka-
lujen lisääminen maisemasuunnittelijan 
työkalupakkiin, parantaisi nykyisiä mahdolli-
suuksia analysoida kasvillisuuden suunnit-
teluratkaisuja digitaalisen simulaation avul-
la.

5.2. Tiedon yhdenvertaisuus
Suunnittelussa, sekä päätöksenteossa käy-
tetään pääasiassa tietomalliin pohjautuvia 
analyysejä ja visuaalisia havaintoja. Jos 
jotakin osaa kokonaisuudesta ei pystytä 
esittämään osana tätä ympäristöä, sen si-
sältämän tiedon ja arvojen käyttäminen pää-
töksenteossa vaikeutuu.
Tietomalliohjelmien puutteista maise-
masuunnittelun näkökulmasta huolimat-
ta, sovelletusta tietomallityöskentelystä on 
hyötyä myös maisema-arkkitehdeille (Sipes 
2008, s. 8). Tietomallin avulla monialaisen 
tiedon käsittely suunnittelun aikana tehos-
tuu. Lisäksi maisema-arkkitehdin suunnitte-
lun aikana tuottama informaatio on yhden-
vertaista ja sovitettavissa saumattomasti 
muuhun suunnitteluun (Taulukko 52.A).
Suunnittelualojen yhdenvertainen kyky il-
maista suunniteltavan kohteen tulevaisuu-
den kannalta oleellisia tekijöitä, vaikuttaa 
positiivisesti tasapainoisen lopputuloksen 
aikaan saamiseen ja hallittuihin skenaa-
rioihin. Maisema-arkkitehdin rooli voi jäädä 
hankkeissa muun suunnittelun varjoon. Mai-
sema-arkkitehtien tulisi pystyä ilmaisemaan 
suunnitteluideansa tietomalliympäristöön 
sopivalla tavalla puutteellisista ohjelmista 
huolimatta. Tällaisessa tilanteessa olisi mie-
lekästä ajatella, että maisema-arkkitehti olisi 
ensimmäinen, joka ottaa ohjat alueiden ke-
hityksessä. Rakennukset kuitenkin ovat vain 
pieni osa maisemassa ja rakennetun ympä-
ristön kokonaisuudessa. 
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Monistettavuus
Tietomalliympäristöjen perustuessa paramet-
risoituihin objekteihin yksilöllisen geometrian 
sijasta, suunnitelmaelementtien monistetta-
vuus ja niiden käsittely kokonaisuuksina tuo 
merkittäviä ajallisia etuja muutoksia tehdessä.

Jatkuva kustannusten seuranta
Tietomallien sisältämät luettelointityökalut ja 
objekteihin ja materiaaleihin kytketyt hintatie-
dot mahdollistavat nopean ja tarkan kustan-
nusten seurannan ajantasaisesti suunnittelun 
edetessä. Toki puutteellinen ulkoympäristön 
materiaali- ja objektivalikoima rajoittaa tämän 
ominaisuuden käyttöä.

Ajantasainen muiden
suunnittelutahojen tieto
Muiden suunnittelutahojen suunnitelmien 
yhteensovitukseen löytyvät valmiit työkalut 
nopeuttavat tietojen yhteensovittamista ja 
vähentävät ristiriitojen mahdollisuutta suunni-
telmissa.

Vaiheistuksen integroiminen suunnitteluun
Suurempien hankkeiden tapauksessa mo-
nissa tietomalliohjelmissa voidaan suunnitel-
ma kokonaisuus järjestellä vaiheittain. Tämä 
tarkoittaa päällekkäisen työn karsimista niin 
suunnittelu- kuin rakennusvaiheessa.

Kolmiulotteisen ympäristön
havainnollisuuden tuoma virheiden
minimoiminen
Tietomallien kolmiulotteinen tieto on helpom-
min hahmotettavissa kuin tasopiirustusten ja 
sisältää huomattavasti enemmän tietoa ob-
jektien muodossa. Tämä vähentää arvailua 
ja lisää tarkkuutta etenkin suunnitelmien yh-
teensovittamisessa, jossa pitää nopeasti si-
säistää vieraiden suunnitelmien dimensioita ja 
moniulotteisia vaikutuksia kokonaisuuteen.

Taulukko 52. A Tieto-
mallinnuksen hyödyt 
maisema-arkkitehdille.
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5.5. LIM-ympäristön kehittämisen 
ongelmat
Jo vuosituhannen ensimmäisen vuosikymme-
nen aikana, LIM-ympäristöstä ja sen tulemises-
ta oli puhuttu lähes vuosikymmen, kuten Sipes 
(2008) teoksessaan mainitsee. Miksi alalle ei 
ole kuitenkaan kehittynyt tietomalliin perustu-
vaa suunnittelukäytäntöä?
Maisemasuunnittelun digitaalisten työkalujen 
kehityksessä on teknisestä näkökulmasta kak-
si selkeää ongelmaa:
1. Jo aiemmin mainittu toimivan tietomalliym-
päristön puuttuminen, jossa suunnittelussa 
käytettävät objektit omaisivat mielekkäät pa-
rametrit teknisen suunnittelun ja toteutuksen 
kannalta.
2. Maiseman ja sen elementtien muotoilun ja 
visuaalisen kokemisen kannalta sopivan mal-
linnusympäristön puuttuminen, joka mahdol-
listaisi kasvillisuuden käytön arkkitehtuurin ja 
ajallisen olemuksen arvioimisen ja tutkimisen 
suunnittelun aikana.
Esittelen seuraavissa kappaleissa teoreetti-
sen ratkaisun, joka vastaa toimintojen puolesta 
edellä esitettyihin ongelmiin tietomallinnuksen 
puutteista maisema-arkkitehdille. Suunnittele-
mani maisematietomallin teoria kuvailee ohjel-
maa, jonka tavoitteena on vastata virtuaalisen 
maiseman kysyntään ja luoda uudenlaisen työ-
kalun maisemasuunnittelijoille.

5.4. Parametrisen suunnittelun 
mahdollisuudet
Loven ([verkkolähde]) mukaan arkkitehtuuri-
suunnittelun opiskelijoiden piirissä on olemas-
sa jatkuvasti syventyvä kahtiajako niiden välil-
lä, jotka puhuvat laskennallisen parametrisen 
suunnittelun puolesta ja niiden, jotka painotta-
vat sosiaalista- ja ympäristövastuuta suunnitte-
lussa. 
Luonnonprosessit voidaan ottaa mukaan pa-
rametrisen suunnittelun osaksi ja luonnonpro-
sesseja simuloimalla yhdessä arkkitehtuurin 
muotoilun kanssa, voidaan suunnittelukohteita 
tutkia kokonaisuutena. Kun tähän malliin yhdis-
tetään mahdollisuus kokea se suunnittelun eri 
vaiheissa virtuaalitodellisuuden avulla, voidaan 
sen sisältö suhteuttaa mahdollisesti myös kult-
tuurilliseen kontekstiin. Virtuaalista maisemaa 
voidaan käyttää tehokkaasti helposti ymmär-
rettävänä osallistamisen mediana. 
Kasvillisuus kasvaa tietyllä ennalta arvattaval-
la tavalla. Veden liikkeet noudattavat fysiikan 
perusilmiöitä. Maaperän ominaisuudet voidaan 
mitata tai rakentaa ja niiden vaikutukset kas-
villisuuteen tai rakentamiselle tiedetään hy-
vin. Maan painuminen ja eroosion aiheuttamat 
muutokset voidaan arvioida. Lähes kaikki mai-
sema-arkkitehdin tuotteeseen, ympäristöön, 
vaikuttavat prosessit ovat tiedossamme, mitat-
tavissa ja mahdollista lisätä tietokoneiden ana-
lysoitavaksi.
Esittelen seuraavaksi näkemykseni maisema-
tietomallin rakenteesta ja sen käytöstä osana 
suunnitteluprosessia.
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Tiivistelmä Kappale 4
Maisematietomallinnuksen kehitys voidaan jakaa kahteen osaan:
 1.  BIM-ympäristön omaksumiseen maisemasuunnittelun työkaluksi ja   
  sen kehittämiseen sopimaan paremmin maiseman suunnitteluun.
 2.  LIM-ympäristön kehittämiseen pidemmällä aikavälillä.
Maisematietomallinnuksen  kehitysprojekteja on käynnissä, mutta ne eivät vastaa 
LIM-ympäristön kehittämistarpeeseen.

LIM-ympäristön kehityksen ongelmana on maisemaan vaikuttavien prosessien 
kompleksisuus ja kasvillisuuden visualisoinnin ongelmat.

Maiseman elementit voidaan ottaa osaksi parametrista suunnittelua ja käyttää näitä 
menetelmiä yhtenäistämään parametrista muotoilua ja ympäristövastuuta.

OBJEKTIT ILMIÖT ja AIKA

Ilmiöt, jotka ohjaavat 
objektien ajallista 
käyttäytymistä 
maisematietomallissa:
Valo, vesi, lämpötila...

KASVILLISUUS

MAAPERÄ

RAKENTEET

Kaavio 52. A Kaavio kuvaa maisematietomallin pe-
rusrakennetta, jossa aikaan sidotut luonnonilmiö oh-
jaavat simuloituja tietomallin objekteja. 
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6.1. Simuloitu maisema
Kuten olen maininnut, virtuaalisen maise-
man laajemman käytön esteenä on puut-
teelliset työkalut tai työkalujen käytön osaa-
minen maiseman ja tietomallityöskentelyn 
yhdistämiselle. 3d-muotoiluohjelmista löy-
tyy mahdollisuuksia mallintaa kasvillisuutta, 
mutta pelkät staattiset mallit ovat käytännös-
sä vain visualisoinnin apuna ja ovat työläitä 
tehdä, eivätkä riitä monipuolisen suunnitte-
lun työnkulun tarpeisiin.
Maiseman rooli virtuaalitodellisuuskoke-
muksessa on merkittävä. Ilman luonnone-
lementtien läsnäoloa kokemus maisemasta 
ja sen suhteesta kulttuurin sille aiheuttamiin 
muutoksiin jää vajaaksi. Maiseman tuo-
minen osaksi tietomallia ja kolmiulotteista 
monipuolista projektin hallintaa, on avain 
virtuaalisen maiseman kehittymiselle tehok-
kaaksi ja hyödylliseksi osaksi arkkitehtuuri-
suunnittelua.

Esittelen tässä kappaleessa näkemykse-
ni tähän kysyntään vastaavan teoreettisen 
maisematietomallin rakenteesta. Esitte-
lemäni tietomallin tavoittelemat toiminnot 
voidaan suorittaa erillisillä ohjelmilla tai yh-
den ohjelman sisällä. Nykyinen ohjelmis-
tokehitys on menossa kuitenkin enemmän 
ohjelmisto ekosysteemien suuntaan, jossa 
erilliset ohjelmat keskustelevat tehokkaas-
ti toistensa kanssa. Tämä hajautettu malli 
mahdollistaa kevyemmillä ja erikoistuneilla 
ohjelmilla työskentelyn. Lisäksi se tekee oh-
jelmien käytön optimoinnista helpompaa nii-
den ollessa edullisempia ja sisältäessä vä-
hemmän mutta monipuolisempia työkaluja.
Maisematietomallin tärkeimmät objektiluo-
kat ovat maasto, kasvillisuus ja rakenteet, 
sekä niitä ohjaavat prosessit. Kuten aiem-
missa kappaleissa on tullut ilmi, näiden omi-
naisuudet ja keskinäiset yhtälöt voivat olla 
todellisuudessa hyvin monimutkaisia. Nii-

6. Maisematietomallin rakenne 
- LIM-teoria
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Kuva 57.1. Parametrisen suunnittelun avulla tehty mal-
linnus. Kuvassa näkyvät muodot on tehty ohjaamalla 
piirtyviä muotoja algoritmein.

den pääpiirteitä voidaan kuitenkin simuloida 
merkittävällä tarkkuudella ohjaamaan suun-
nittelua.
Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan käyt-
tää tietyn tyyppisen kasvillisuuden vaatimuk-
sia kasvupaikkansa suhteen. Jos kasvi vaatii 
aurinkoisen paikan ja tietynlaisen maaperän 
menestyäkseen, voidaan nämä parametrit 
antaa kyseiselle objektille ja tarkastaa toteu-
tuuko nämä mallissa valitussa sijainnissa. 
Valitun kasvupaikan ominaisuuksiin vaikut-
tavat esimerkiksi ilmastomuuttujat, maape-
rän ominaisuudet ja rakenteiden rasitteet. 
Kun valinta on tehty, voidaan kasvillisuuden 
arkkitehtonista käytöstä ajallisessa konteks-
tissa kokeilla vierittämällä aikaa eteenpäin.
Seuraavan aukeaman kaaviossa esitän 
ajatukseni maisematietomallin perusraken-
teesta.
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OBJEKTIT
MAISEMATIETOMALLI

ILMIÖT
Luonnon
prosessit

Rakenteet ja
tekniikka

MaaperäKasvillisuus Otteet ja kokemukset

Ominaisuudet:

Lajikohtaiset ulkoiset ominaispiirteet
- kukinnat
- habitus
- hedelmät

Lajikohtainen algoritminen kasvu
- kasvu huomioi     
kasvuympäristön

Kasvupaikkavaatimukset
- kasvualustan laatu
- kasvualustan tilavuus
- vesitalousvaatimukset
- valo-olosuhteet
- lämpötila

Rajoitettu olemassa olon pituus
- arvioitu ikä suhteessa kasvupaikkaan
- hoidon vaikutus

Avoin lajikirjasto
Käyttäjät voivat lisätä lajeja
Jako alueittain

Ominaisuudet:

Pintamateriaalien liittyminen
- Päällysteiden luominen 
maaperan kerroksiksi

Maaperän kerrokset
- kerrosten ominaisuudet
- kantavuus
- vedenliikkeet
- reagointi eroosioon

Muokkauksen vaiheiden 
seuranta
- sallitut kaltevuudet suhteessa 
maaperän rakenteeseen
- maansiirron määrät ja laadut
- olemassaolevien rakenteiden  
säilyminen

Maaperäobjektikirjasto 
sisältää kirjaston
tyypillisimmistä maaperän 
rakenteista
Maaperään liittyvien
pintarakenteiden objektit

Ominaisuudet:

Perusominaisuudet
- dimensiot
- materiaalit
- käyttötarkoitus

Suhde maaperään
- vaatimukset kantavuudelle
- maaperään sidoksissa 
olevat dimensiomuuttujat

Tekniikka
- tekniikan kapasiteetti
- tilavaatimukset suhteessa 
kasvillisuuteen ja 
rakenteisiin

Tyypilliset rakenneobjektit
Kuten BIM-ohjelmissa

Ominaisuudet:

Vaikuttaa ohjaavasti
objekteihin

Parametrit määriteltävissä 
kohteen sijainnin mukaan

Ilmiöiden moottorina
toimii aika

Aika
Lämpötila
Auringon liikkeet
Sademäärä
Tuuli

Käyttö

Reaaliaikainen
virtuaalitodellisuuden 
käyttömahdollisuus

Tiedon vienti tasopiirustuksiksi
(tarpeellista vielä) 

Tietomallin vienti monipuolises-
ti 3d-geometriaksi

Tietomallin monipuolinen 
käyttö muiden tietomallistan-
dardien kanssa

Monipuolisten otteiden tulostus 
ja vienti kommunikaation  ja 
reaaliaikaisen suunnittelun 
tarpeisiin
VR-monitorointi

Kasvuolosuhteet

Tekniikan
mitoitus

Kasvuolosuhteet

Vaikutus
rakenteisiin

Vaikutus rakenteisiini

Kasvuolosuhteet

Analyysit

Käyttö

Hulevesien hallintaan 
liittyvät analyysit

Kasvillisuuden kasvu
vaikutukset maisemaan ja 
rakenteisiin

Maaperän käsittelyn 
analyysit

Ulkotilan 
esteettömyysanalyysit

Ilmaston muutokse
 vaikutukset suunnitelmalle

Analyysityökalut maiseman 
prosesseille

TOIMINNOT
Viittaukset

Käyttö

Ulkoisten viittausten
toiminnassa huomioitu 
monipuoline
 yhteensopivuus
Monipuolinen yksikkö ja 
koordinaatisto sovitus

Tarvittava
yhteensopivuus:
Pistepilvet
3d geometria muunnetta-
vissa monipuolisesti 
ohjelman tunnistettaviksi 
muokattaviksi objekteiksi.
Rasteritiedon muuttamin-
en geometriaksi
Yleisimpie
 tietomallitiedostojen 
ymmärtäminen

Viittaukset ulkoiseen
materiaaliin
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OBJEKTIT
MAISEMATIETOMALLI

ILMIÖT
Luonnon
prosessit

Rakenteet ja
tekniikka

MaaperäKasvillisuus Otteet ja kokemukset

Ominaisuudet:

Lajikohtaiset ulkoiset ominaispiirteet
- kukinnat
- habitus
- hedelmät

Lajikohtainen algoritminen kasvu
- kasvu huomioi     
kasvuympäristön

Kasvupaikkavaatimukset
- kasvualustan laatu
- kasvualustan tilavuus
- vesitalousvaatimukset
- valo-olosuhteet
- lämpötila

Rajoitettu olemassa olon pituus
- arvioitu ikä suhteessa kasvupaikkaan
- hoidon vaikutus

Avoin lajikirjasto
Käyttäjät voivat lisätä lajeja
Jako alueittain

Ominaisuudet:

Pintamateriaalien liittyminen
- Päällysteiden luominen 
maaperan kerroksiksi

Maaperän kerrokset
- kerrosten ominaisuudet
- kantavuus
- vedenliikkeet
- reagointi eroosioon

Muokkauksen vaiheiden 
seuranta
- sallitut kaltevuudet suhteessa 
maaperän rakenteeseen
- maansiirron määrät ja laadut
- olemassaolevien rakenteiden  
säilyminen

Maaperäobjektikirjasto 
sisältää kirjaston
tyypillisimmistä maaperän 
rakenteista
Maaperään liittyvien
pintarakenteiden objektit

Ominaisuudet:

Perusominaisuudet
- dimensiot
- materiaalit
- käyttötarkoitus

Suhde maaperään
- vaatimukset kantavuudelle
- maaperään sidoksissa 
olevat dimensiomuuttujat

Tekniikka
- tekniikan kapasiteetti
- tilavaatimukset suhteessa 
kasvillisuuteen ja 
rakenteisiin

Tyypilliset rakenneobjektit
Kuten BIM-ohjelmissa

Ominaisuudet:

Vaikuttaa ohjaavasti
objekteihin

Parametrit määriteltävissä 
kohteen sijainnin mukaan

Ilmiöiden moottorina
toimii aika

Aika
Lämpötila
Auringon liikkeet
Sademäärä
Tuuli

Käyttö

Reaaliaikainen
virtuaalitodellisuuden 
käyttömahdollisuus

Tiedon vienti tasopiirustuksiksi
(tarpeellista vielä) 

Tietomallin vienti monipuolises-
ti 3d-geometriaksi

Tietomallin monipuolinen 
käyttö muiden tietomallistan-
dardien kanssa

Monipuolisten otteiden tulostus 
ja vienti kommunikaation  ja 
reaaliaikaisen suunnittelun 
tarpeisiin
VR-monitorointi

Kasvuolosuhteet

Tekniikan
mitoitus

Kasvuolosuhteet

Vaikutus
rakenteisiin

Vaikutus rakenteisiini

Kasvuolosuhteet

Analyysit

Käyttö

Hulevesien hallintaan 
liittyvät analyysit

Kasvillisuuden kasvu
vaikutukset maisemaan ja 
rakenteisiin

Maaperän käsittelyn 
analyysit

Ulkotilan 
esteettömyysanalyysit

Ilmaston muutokse
 vaikutukset suunnitelmalle

Analyysityökalut maiseman 
prosesseille

TOIMINNOT
Viittaukset

Käyttö

Ulkoisten viittausten
toiminnassa huomioitu 
monipuoline
 yhteensopivuus
Monipuolinen yksikkö ja 
koordinaatisto sovitus

Tarvittava
yhteensopivuus:
Pistepilvet
3d geometria muunnetta-
vissa monipuolisesti 
ohjelman tunnistettaviksi 
muokattaviksi objekteiksi.
Rasteritiedon muuttamin-
en geometriaksi
Yleisimpie
 tietomallitiedostojen 
ymmärtäminen

Viittaukset ulkoiseen
materiaaliin

Kaavio 59.A. Kaavio kuvaa suunnit-
telemani teoreettisen maisematie-
tomallin sisältämiä objekteja ja sen 
mahdollistamia toimintoja.
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6.2. Kasvillisuus
Maisematietomallin suurimman tarpeen luo 
kasvillisuuden arkkitehtuurin suunnittelu-
työkalujen puuttuminen. Nykyisillä työka-
luilla voidaan havainnollistaa kasvillisuuden 
toivottuja ominaisuuksia, mutta kasvillisuu-
den suunnitteluun tai sen suhteeseen muu-
hun rakentamiseen ei ole olemassa havain-
nolliseen työskentelyyn kykeneviä keinoja, 
jotka olisivat sopivia suunnittelun työnkulul-
le.
Kasvillisuuden ja siihen vaikuttavien pro-
sessien ymmärtäminen on maisema-arkki-
tehdin työnkuvan ydinosaamista. Aiheesta 
kommunikoiminen on kuitenkin haastavaa. 
Kasvillisuuden vaikutuksesta suunniteltuun 
ympäristöön tulisi pystyä simuloimaan mo-
nipuolisesti erittäin havainnollista ja muu-
hun suunnittelumateriaaliin verrannollista 
materiaalia.
Toimivalla tietomalliin rakennetulla simulaa-
tiolla voidaan kasvillisuus asettaa yhden-
vertaiseksi laskennalliseksi selkeän arvon 
sisältäväksi muuttujaksi suhteessa muihin 
rakenteisiin ja sen roolista voidaan keskus-
tella puhtaasti arvoperusteisin argumentein 
kokemuksellisen havainnon perusteella.

”Kasvillisuuden kasvun mallintaminen mahdollistaa hypoteesien 
kokeilun ja virtuaalisten kokeiden suorittamisen, jotka olisivat 

muuten kestäneet kenttä oloissa vuosia. Kasvusimulaation 
visualisointi luo mahdollisuuden nähdä suoraan luodun mallin 

avulla kasvun lopputuloksen...”

(Fourcaud et al. 2008, s. 1053)

suom. Mikko Vekkeli

Nykyisin käytössä olevissa tietomalliohjel-
missa on olemassa kasvillisuuskirjastoja. 
Objektit ovat kuitenkin muuttujiltaan köyhiä. 
Yksittäinen objekti sisältää muodon jostain 
tietystä kasvilajista ja sen kokoa voidaan 
muuttaa. Kirjastojen lajisto on tietenkin täy-
sin puutteellinen varsinkin pohjoisen kasvil-
lisuuden lajiston osalta ja muutenkin niukka. 
Kirjastot on tehty ainoastaan esittämään 
kasvillisuutta kursorisesti massana raken-
nushankkeiden visualisointeja elävöittä-
mään.
Esittämässäni maisematietomallirakentees-
sa kasvillisuus saa monipuoliset muuttujat, 
joiden avulla niiden käyttöä voidaan suun-
nitella perustuen ohjelmaan syötettyihin tie-
toihin.

6.2.1. Lajisto
Kasvillisuuskirjaston lajistoa, niin sanottua 
geneettisten ominaisuuksien pankkia, voi-
daan pitää avoimena kirjastona, jonne käyt-
täjät voivat rakentaa oman lähiympäristönsä 
kasvillisuuteen perustuvia malleja.  Kirjaston 
mallit luodaan kuvamateriaalin ja syötettyjen 
parametrien mukaan algoritmiseen kasvuun 
perustuvan kasvinrakennusohjelman avulla. 
Tällöin nykyisin suurena ongelmana oleva 
puutteellinen paikallislajisto löytäisi tiensä 
myös muiden käyttäjien saataville.
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Kaavio 62.A. Kaavio on Fourcaud et al. (2008, Figure 1) tut-
kimuksessa esitetty tapa kuvata kasvin arkkitehtuurin käytöstä 
suhteessa sen ympäristötekijöihin. Tutkijat väittävät tutkimuk-
sessaan, että kasvin teoreettisessa mallintamisessa päästään 
hyvin lähelle arviossa sen todellisesta käytöksestä. Näitä mene-
telmiä sovelleaan kuitenkin usein maatalouden käyttöön, jossa 
kasvuympäristö on vahvasti kontroloitu ja lajisto hyvin monoto-
ninen.
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6.2.2. Algoritminen kasvu
Kasvillisuuden esittäminen suunnitelmien vi-
sualisoinneissa saa usein yleisöltä kritiikkiä 
sen staattisuudesta ja ajallisesta hetkestä, 
jota kasvillisuuden visualisointi kuvaa. Nä-
kymäkuvissa esitetään usein suunniteltua 
kohdetta, joka on koristeltu täydessä koos-
saan olevilla puilla, vaikka tuohon hetkeen 
on kymmeniä vuosia aikaa.
Simuloidun kasvimallinnuksen tutkimus on 
edennyt viimeisten vuosikymmenten aikana 
merkittävästi tietokoneiden laskentatehon ja 
internetin luomien tiedonjakokanavien ke-
hittyessä. Nykyisin on olemassa monia eri 
tarkkuustason simulointimalleja ja simuloin-
nista on tullut merkittävä tutkimusala maa-
talouden ja ympäristötutkimuksen parissa. 
(Fourcaud et. al. 2008, s. 1053)
Kasviyksilön kasvu perustuu melko tarkasti 
arvioitavaan algoritmiin, joka vaihtelee lajeit-
tain. Sen haasteena on kuitenkin lähtötie-
tojen määrittämisen tarkkuus. Jotta kasvua 
voidaan ennustaa, täytyy siihen vaikuttavat 
tekijät pystyä määrittelemään hyvin tarkasti, 
jotta mallin antamia tuloksia voidaan yleis-
tää (Lacointe 2000, s. 523).
Jotta kasvien kasvua voidaan ennustaa tar-
kasti, on meidän ymmärrettävä, kuinka sen 
kasvuympäristön valo-olosuhteet, lämpöti-
lat, veden saatavuus ja maaperän koostu-
mus vaikuttavat sen kasvuun (Fourcaud et 
al. 2008, s. 1054). Mallintaaksemme näiden 
tekijöiden vaikutuksen kasvillisuuden arkki-
tehtuurille, on meidän tunnettava kasvuun 
vaikuttavat kasvin fysiologiset prosessit (Gif-
ford & Evans 1981).
Kun tietomalliin rakennetun maaperän ja 
suunnittelukohteen ilmaston ominaisuudet 
tiedetään, on siitä mahdollista muodostaa 
vähintäänkin hyvä arvaus kasvillisuuden 
kasvunopeudesta ja siitä seuraavasta arkki-
tehtuurista kyseisessä ympäristössä.

Yan et al. (2004) esittävät kasvin arkkiteh-
tuurin kehitystä ennustavan mallinsa tut-
kimuksessaan. Mallin tarkoitus oli pystyä 
ennustamaan kasvin kasvua annetussa ym-
päristössä siihen vaikuttavia tekijöitä säätä-
mällä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa 
mahdollisimman hyvin todellista kasvua 
ilmentävä malli mahdollisimman kevyillä 
laskutoimenpiteillä ja vähäisillä muuttujilla. 
Tämän kaltainen malli sopisi hyvin maise-
matietomallin simulaation alustaksi.
Algoritmisen kasvillisuuden tarkoitus on 
pystyä simuloimaan suunnitellun ympäris-
tön kehitystä ajassa. Sen kasvuun vaikutta-
via tapahtumia voidaan tutkia muuttamalla 
simulointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten ilmas-
tomuutoksen, rakentamisen tai maaperän 
muokkauksen myötä muuttuneita olosuhtei-
ta. Myös kasviyksilöiden vaikutusta toisiinsa 
valo-olosuhteiden ja vesitalouden muuttumi-
sen vuoksi voidaan simuloida.
Maisematietomallin algoritminen kasvillisuus 
loisi hyvän pohjan todellisuuteen vahvasti 
yhteydessä olevan virtuaalisen maiseman 
kokemukselliseen analyysiin ja suunnittelu-
ratkaisuiden kehittämiseen sen avulla.
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Kuva 64.1 Kuva on Yan et al. 
(2004) tutkimuksesta, jossa 
he olivat mallintaneet mah-
dollisimman yksinkertaisin 
laskutoimituksin ja paramet-
rein kasvien kasvua. Kuva 
kuvaa monirunkoisen puun 
kasvua viidessä eri kasvun 
vaiheessa.
Kuva 64.2 Kuva on Yan et al. 
(2004) tutkimuksesta. Kuva 
kuvaa yksinkertaisen puun 
kasvua kolmessa eri vaihees-
sa. Simulaation olennainen 
kohde oli rungon reagointi 
kasvavaan yksilön biomas-
saan.
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6.3. Maaperä

6.3.1. Maaperä
Maaperän ominaisuudet vaikuttavat sen 
päälle rakennettaviin rakenteisiin ja siinä 
kasvavaan kasvillisuuteen. Laajemmassa 
yhteydessä alueellisen tason suunnittelussa, 
voidaan käyttää kaukokartoituksen keinoin 
rakennettuja digitaalisia maaperämalleja. 
Näitä malleja on kuitenkin vähän saatavilla 
ja niiden tarkkuustaso on parhaimmillaankin 
noin 10 x 10 metriä.
Tarkempaa maaperämallia varten on suun-
nittelukohteena olevalta alueelta otettava 
näytteitä maaperän ominaisuuksien kartoit-
tamiseksi. Maaperän kerroksien paksuuden 
selvittämiseksi on myös tehtävä mittauksia. 
Maaperämalli voidaan myös määritellä ma-
nuaalisesti arvion perusteella. Uudisrakenta-
misen tapauksessa tämä tarkoittaa halutun 
maaperän määrittelyä suunnitelmaan, joka 
voidaan rakentaessa toteuttaa. Olemassa 
olevaan kasvillisuuteen vaikuttava olemas-
sa oleva maasto on vaikeammin määriteltä-
vissä.

6.3.2. Rakenne ja ominaisuudet
Maaperäobjektin perusominaisuudet ovat 
sen pintakerroksen paksuus ja koostumus 
sekä pohjamaan materiaali ja muoto. Nämä 
vaikuttavat sen päällä kasvavaan kasvilli-
suuteen ja sen kykyyn kantaa sen päälle ra-
kennettuja rakenteita.
Maaperäobjektin käytössä olennaista on 
mahdollisuus sen muotoiluun ja muotoon 
perustuvaan analyysiin. Muoto vaikuttaa 
ympäristön toimintaan kuten pintavesien liik-
keisiin ja pinnan käytettävyyteen erilaisissa 
tarkoituksissa.
Maaston muoto vaikuttaa myös koko suun-
nittelukokonaisuuden sommitteluun olennai-
sesti. Muotoilun mahdollisuuksiin vaikuttaa 
monet tekijät hankkeista riippuen. Maaston-
muokkaus vaikutta voimakkaasti alueellisiin 
ekologisiin prosesseihin ja on merkittävä 
kustannuserä. Jos maaston ominaisuudet 
tiedetään hyvin voi tietomallin tarkasti mää-
ritelty maaperäobjekti antaa suunnittelijalle 
palautetta sen muotoilun vaikutuksista edel-
lä mainittuihin tekijöihin.

6.3.3. Rooli
Maaperä-objektin rooli on ohjata sen pääl-
le suunniteltuja objekteja. Maaston ominai-
suudet määrittävät sen päälle rakennettu-
jen rakenteiden perustusvaatimukset, sekä 
kasvillisuuden kasvuolosuhteet juuriston 
osalta. Maaperä vaikuttaa oleellisesti ve-
den liikkeisiin suunnitellulla alueella. Näitä 
voidaan arvioida jollain tarkkuudella etenkin 
pinnanmuotoilun ja pintamateriaalien vai-
kutuksen osalta. Maaperän sisäisen veden 
liikkumisen osalta tilanne on hieman mut-
kikkaampi ja tässä on käytettävä arvioituja 
manuaalisesti syötettyjä arvoja kuvaamaan 
sen vaikutuksia.

6.4. Prosessit
Tietomallin prosessien ajurina toimii aika. 
Prosessien tarkoitus on ohjata tietomallin 
dynaamisten objektien käytöstä tehdyissä 
aikaan sidotuissa simulaatiossa, kuten kas-
villisuuden kasvua ja maaperän eroosiota.
Tärkeimmät ympäristöön vaikuttavat pro-
sessit ovat ilmastollisia. Näitä ovat valo-olo-
suhteet, lämpötilan muutokset, sademää-
rä ja tuulisuus. Näiden kaikkien vaikutusta 
kasvillisuuden menestykselle ja määritellyn 
maaston eroosiolle voidaan simuloida.
Esittelen seuraavassa kappaleessa teoreet-
tisen tietomallini käyttöä maisemasuunnitte-
lun työnkulussa ja sen suhdetta kokemuk-
selliseen virtuaaliseen maisemaan. Kuvaan 
esittämiäni operaatioita teoreettisesti LIM-ra-
kenteeni avulla ja osia siitä omien projektie-
ni avulla esimerkein.
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Tiivistelmä Kappale 6

Luomani teoreettisen maisematietomal-
lin tarkoitus on herättää ajatuksia maise-
matietomallin kehittämisen tarpeista.

Maisematietomallin ominaisuuksiin re-
aktiiviset suunnitteluobjektit:
 Kasvillisuus
 Maaperä
 Rakenteet

Kaikki edellä mainituista objektiluokista 
sisältävät muuttujia, joita ohjaavat mai-
sematietomallin ilmastolliset prosessit

Prosessien ajurina toimii aika, jonka 
manipuloinnilla voidaan tutkia objektien 
käyttäytymistä suunnitelmassa.

Tällaisella menetelmällä voidaan maise-
maobjektien suunnittelun sijaan suunni-
tella maisemaprosessia.

Tietomallin pohjalta voidaan luoda toi-
miva virtuaalitodellisuuskokemuksen 
avulla koettava simulaatio suunnitelman 
ratkaisuista.

Tällainen ympäristö voisi toimia tulevai-
suuden kokemuksellisena suunnittelu-
ympäristönä.
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Esittämäni uudenlaisten työkalujen yhdistelmän 
lisäarvo on kokemukseen perustuvan päätöksenteon 
käyttö tehokkaasti hankkeen eri vaiheissa tavoitteiden 
muotoilusta rakentamisen ohjaukseen.

7. Virtuaalinen maisema työnkulussa

Ihmispopulaation levittäytyessä yhä laajem-
malle ja tiheämmiksi yhdyskunniksi ympäri 
Maapalloa, maankäytönsuunnittelun rooli 
korostuu. Maata ympäröivän biosfäärin hie-
novaraisesti muodostunut luonnollinen tasa-
paino on häiriintynyt paikallisesti ja globaa-
listi ihmistoiminnan seurauksena kiihtyvällä 
tahdilla ja näyttäisi siltä, että vain ihmisen 
itsensä tekemät ratkaisut ja muutokset toi-
mintamalleissaan voivat muuttaa tämän ke-
hityksen (Jellicoe &Jellicoe 1995).
Jotta rationaalisiin päätöksiin voidaan pääs-
tä näin kompleksisen ongelman edessä, on 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi muotoil-
tava uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja 
etenkin yhdyskuntien ja ympäristön suun-
nittelun ongelmien parissa toimivien alojen 
keskuudessa.

7.1. Virtuaalitodellisuus työkaluna
Digitaalisia työkaluja osana suunnittelun 
luovaa prosessia, on kritisoitu niiden käytön 
vaikeuden vuoksi, intuitiivisen tiedostavan 
toiminnan ulkopuolisiksi laitteiksi, joiden ra-
joitteet kahlitsevat suunnittelijan kyvyn teh-
dä luovaa ja yllättävää ideointityötä. Virtuaa-
litodellisuustyökalut luovat kuitenkin täysin 
vapaan ympäristön tehdä mitä vain tilassa ja 
missä mittakaavassa tahansa.

7.1.1. Tieto koettavassa muodossa
Maisema-arkkitehdin tuote, maisema, on 
hyvin vahvasti kokemuksellinen kokonai-
suus. Suunnittelijoilla ei ole kuitenkaan tällä 
hetkellä mitään työkaluja kokeilla tuotettaan 
ennen sen valmistumista. Virtuaalisen mai-
semakokemuksen avulla on mahdollista ko-
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Kuva 67.1 Kuva on Helsingin kaupungin verkkosi-
vuilta sen avoimen 3D-maastoteitokannan osiosta.
Nykyään saatavilla on paljon avointa aineistoa ym-
päristömallien lähtötiedoiksi. Tämä kehitys tulee 
jatkumaan ja aineistot tulevat olemaan tulevaisuu-
dessa mittauslaitteiden kehittyessä ja tullessa edul-
lisemmiksi huomatavasti tarkempia ja laajempia.

keilla suunnitellun ympäristön aiheuttamia 
reaktioita jo ennen, kun yhtään sen element-
tiä on rakennettu.
Virtuaalitodellisuutta ollaan jo jonkin aikaa 
käytetty kokeellisesti osallistavan suunnitte-
lun työkaluna korvaamassa perinteisiä fyysi-
siä malleja arkkitehtuurin arvioinnissa (Mo-
bach 2008, s. 163)
Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Götebor-
gin kaupungin kirjaston korjaushanke, jonka 
suunnittelukilpailu järjestettiin vuonna 2006. 
Hankkeesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 
ja osana materiaalia vaadittiin jokaiselta nel-
jältä kilpailijalta digitaalinen malli ehdotuk-
sesta. Mallit viimeisteltiin kilpailun järjestäjän 
taholta yhdenvertaisin visualisointimenetel-
min eri tahojen tarkasteltaviksi virtuaalitodel-
lisuusvälinein. Suunnittelijoiden ja muiden 
osallisten vastaukset virtuaalitodellisuuden 
höydyistä erosivat hieman toisistaan. Osa 
suunnittelijoista koki virtuaalikokemuksen 
jopa uhaksi designilleen sen paljastavuuden 
vuoksi. Uudenlainen kommunikointitapa rii-
suu suunnittelijan aseista, joilla suunnitel-
man tunnelmaa ja mielikuvia on tähän asti 
rakennettu. Tilaaja ja käyttäjätahot taas ko-

kivat käytännön erittäin hyödylliseksi ja ha-
vainnolliseksi tavaksi vertaillessaan suunni-
telmien toimivuutta. (Sunesson et al. 2008).
Mielestäni tämä johtaa tarkempaan suunnit-
teluun ja mahdollisuuteen perustella suunnit-
teluratkaisuja paremmin ja aikaisemmassa 
vaiheessa suunnittelua. Lisäksi suunnittelu-
materiaali on helpommin luettavissa. Hyvä 
suunnittelija toimii tulkkina rakennuttajan ta-
voitteiden ja valmiin tuotteen aikaan saami-
seksi vaadittavan prosessin välillä. Virtuaali-
todellisuuden mahdollistama kommunikaatio 
suunnitelmasta, tuo aivan uuden tason tähän 
keskusteluun. Sen lukeminen ja ymmärtämi-
nen päätöksenteon apuvälineenä on aivan 
eri tasolla, kun projektiokuvien, pienoismal-
lien tai edes tietokonemallinnusten tapauk-
sessa. Kuten aiemmin esitin Virtuaalisen ko-
kemuksen aiheuttamat fysiologiset reaktiot 
ihmisissä ovat monissa tilanteissa vastaavia 
fyysisen tilakokemuksen kanssa.
Olemme testanneet virtuaalitodellisuuden 
käyttöä asiakkaidemme kanssa jo useaan 
kertaan viimeisen vuoden aikana. Asiakkai-
den ikäjakauma on ollut 20-70 vuotta. Huo-
mionarvoista on ollut, että vaikka kyseessä 
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on uusi teknologia, sen ymmärtäminen on 
ollut helppoa kautta otannan, koska sen ym-
märtäminen perustuu perusaisteihin ja käyt-
tö perusmotoriikkaan. 
Asiakkaiden kyky ymmärtää tasopiirustuksia 
ja visualisointeja on huomattavasti rajalli-
sempi kuin kokemuksen kautta perusaistein 
havainnoidun tilan ymmärtäminen.
Asiakastilanteissa olemme kokeilleet kom-
munikointia ensin tasopiirustusten ääressä 
ja tämä jälkeen esitelleet suunnitteluideat 
virtuaalitodellisuuden avulla. Asiakkaiden 
kyky ymmärtää suunnitelmaa ja kommuni-
koida sen ominaisuuksista on havainnol-
listunut tämän kokeen myötä. Keskustelu 
virtuaalikokemuksen jälkeen on ollut huo-
mattavasti kattavampaa ja suunnitelmasta 
on löydetty tasoja, joista tasopiirustusten 
avulla ei pystytty keskustelemaan. Merkittä-
vin eroavaisuus keskusteluissa on ollut asi-
akkaiden kyky hahmottaa tilaa, näkymiä ja 
maaston muotoja.

7.1.2. Kokemuksellisen mallin 
tietosisällön mahdollisuudet
Virtuaalitodellisuuden mahdollistama tiedon 
käsittely kokemuksellisessa ympäristössä 
poistaa ihmisen ja tietokoneen välisen käyt-
töliittymän aiheuttamat nykyiset ongelmat. 
Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva työsken-
tely on intuitiivista ja perustuu perusaistien 
avulla tehtyjen havaintojen perusteella toi-
mimiseen. Virtuaalitodellisuudessa tehty 
luonnostelu mahdollistaa saman vapaan ja 
yllättävän luonnostelun kuin kynä ja paperi 
tai pahvimallit, mutta sen yhteys lähtökohtiin 
ja lopputulokseen on paljon vahvempi.

Virtuaalisen maiseman luomiseksi maise-
mamallinnuksen lähtötietojen keruuseen on 
käytettävä työkaluja, joiden avulla suuri osa 
tiedonkeruusta voidaan automatisoida. Ny-
kyisin valokuvien, videoiden, luonnosten ja 
mittausten avulla tehtyjen kartoitusten tilalle 
on päivitettävä tehokkaampi tapa siirtää ole-
massa oleva maisema virtuaaliseksi suun-
nitteluympäristöksi. Mahdollisimman moni-
puolisen lähtöaineiston kerääminen vaati 
kartoituksen osien automatisointia. Rikkaan 
datan avulla fyysisen maiseman elementit 
voidaan mallintaa algoritmeihin perustuen.
Virtuaalikokemus on niin vahva, kun sen 
heikoin lenkki on. Tämä tarkoittaa sitä, että 
suunnittelukohteen olemuksen kartoittami-
seen käytetyt menetelmät tulisi olla sellaisia, 
että todellinen maisema voidaan siirtää te-
hokkaasti virtuaaliseksi maisemaksi sisältä-
en sen kaikki elementit fyysisestä muodosta 
ja prosesseista aina ääniin ja ilmastollisiin 
ilmiöihin.
Paikan fyysinen muoto voidaan digitoida 
pistepilvimenetelmällä laserkeilaamalla se 
ja luoda 3d-verkkoja valokuvista fotogram-
metriatyökalujen avulla. Näin aikaan saatua 
mallia voidaan käyttää suoraan virtuaalito-
dellisuudessa tapahtuvan ideoinnin pohjana 
tai siirtää se parametrisoiduiksi tietomalliele-
menteiksi myöhempää suunnittelua ja ym-
päristön prosessien arviointia varten. Tällä 
menetelmällä aikaansaatu lähtötietopaketti 
rakennuspaikan fyysisestä muodosta takaa 
suunnittelijalle mahdollisuuden tarkastella 
paikan fyysistä olemusta suunnittelupöydän 
ääressä.
Malli muuttuu läsnäolon hämärtäväksi koke-
mukselliseksi, kun siihen lisätään aika, äänet 
ja ilmaston vaikutukset. Kokemuksen tietosi-
sällön arvon määrittämistä ja sen vertaamis-
ta perinteisin menetelmin saatuihin hyötyihin 
on hankalaa tehdä. Yhtälöä voisi kuitenkin 
tutkia vertailututkimuksen keinoin vertaamal-
la virtuaalitodellisuuden avulla mallista tehty-
jä havaintoja näyttöruudulta tehtyihin.
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INPUT

Mittaukset

Fyysinen todellisuus

Sekoitettu todellisuus
OUTPUT

Kerrostumat Kokemukset

Projektiot Analyysit ja 
mallit

Immersiiviset
Kokemukset

Informaation tiheys

Informaation
tallennettavuus ja
mitattavuus

Kaavio 68.B. Kaavio kuvaa virtuaa-
lista maisemaa tiedon välittäjänä 
fyysisen ja virtuaalisen maiseman 
välillä.

VIRTUAALINEN
MAISEMA
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7.2. Tavoitteet ja menetelmät
Esittelen tässä kappaleessa työnkulkukuvael-
man avulla hahmottelemani maisematietomal-
lin ja virtuaalisen maiseman roolia ja mahdollis-
ta käyttöä maiseman suunnitteluprosessissa. 
Tämän osion tavoitteena on kuvailla suunnit-
telemani teoreettisen LIM-rakenteen ja omissa 
suunnitteluprojekteissani kokeilemieni proses-
sien avulla työnkulku, jossa luodaan olemas-
sa olevasta maisemasta tehtyjen kartoitusten 
perusteella virtuaalinen maisema, joka toimisi 
maisemasuunnittelun työkaluna tai itsenäisenä 
virtuaalisen maisemakokemuksen tuotteena.
Kaaviossa 74.A esitän missä kohdin työnkul-
kua käytän LIM-teoriaa ja mitä kohtaa työnku-
lusta kuvailen omien virtuaalisen maiseman 
suunnittelukäytön aikana tekemieni havainto-
jen avulla. 

Prosessin teoria

LIM
(maisematietomalli)
Esitän työnkulkukuvaelman edellisessä kap-
paleessa kuvaamani maisematietomallin pe-
riaatemallin avulla teoreettisten operaatioiden 
kuvaamiseksi, koska tehokkaan maisemasuun-
nitteluprosessissa käytettävän virtuaalisen 
maiseman luontiin tarvitaan parempia työkalu-
ja, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä. 
Menetelmien vaikutukset prosessille

ESIMERKIT
Esitän työnkulun vaikutuksia prosessille konk-
reettisten esimerkkien kautta omien projek-
tieni aikana tekemistä havainnoista. Käytän 
esimerkkiprojekteina kolmea erityyppistä han-
ketta, joissa olen käyttänyt virtuaalista maise-
maa hyväkseni:

1 Perinteinen suunnittelukohde, jossa 
olen käyttänyt virtuaalitodellsuustyöka-
luja virtuaalisen maiseman tutkimiseen 

suunnitteluratkaisuiden löytämiseksi. Tämän 
esimerkin avulla esittelen havaintojoani vir-
tuaalisen maiseman suunnittelukäytöstä.

2 Hanke, jossa käytin virtuaalista maise-
maan suunnittelun kommunikaatiossa. 
Virtuaalisen maiseman avulla suunnit-

teluratkaisuista keskusteltiin muiden suunnitte-
lijoiden ja asiakkaan kanssa. Tämän esimerkin 
aikana tehtyjen havaintojen avulla pyrin tuo-
maan esille kokemuksellisen virtuaalisen mai-
seman vaikutusta suunnittelun kommunikaa-
tiolle.

3 Kolmantena esimerkkinä käytän vir-
tuaalisen maiseman käyttöä markki-
nointityökaluna. Tässä esimerkissä py-

rin tuomaan esille virtuaalisen maiseman roolia 
koko hankkeen aikana ja sen sisällön tasapai-
noa eri suunnitteluvaiheissa, sillä markkinoin-
ti alkaa usein jo hyvin aikaisessa vaiheessa 
suunnittelua.
Työskentelyn edetessä analysoin esittämieni 
menetelmien toimivuutta ja tehokkuutta sekä 
merkitystä suunnitelman kokonaislaadun, tark-
kuuden ja kommunikaatiovaikutusten kannalta. 
Esittelen havaintoni kappaleesa kahdeksan.
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KARTOITUS
ja

ANALYYSIT

VIRTUAALISEN
MAISEMAN

LUONTI

SUUNNITTELU-
RATKAISUJEN
LÖYTÄMINEN

KOMMUNIKAATIO
ja MARKKINOINTI

TYÖNKULKU

Kaavio 74.A. Kaavio kuvaa esittämäni työnkulun esittämisen rakennetta, 
jossa kartoituksen ja virtuaalisen maiseman kuvaamiseen käytän hahmot-
telemani LIM-ohjelman periaatetta ja sen vaikutuksia suunnitteluun esitte-
len omien projektieni havaintojen avulla.

LIM ESIMERKIT
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7.3. Työnkulun kuvauksen 
rakenne
Oleellista suunnittelun apuna toimivan vir-
tuaalisen maiseman luomisessa on kartoi-
tusmateriaalin mahdollisimman automa-
tisoitu ja tarkka tuonti osaksi virtuaalista 
maisemaa, jotta sen perusteella voidaan 
löytää ympäristön ja suunniteltujen toiminto-
jen ja muotoilun kannalta oleellisia ja yllättä-
viä fyysisen ympäristön tekijöihin perustuvia 
ratkaisuja.
Esittämäni uudenlaisten työkalujen yhdistel-
män lisäarvo on kokemukseen perustuvan 
päätöksenteon käyttö tehokkaasti hankkeen 
eri vaiheissa tavoitteiden muotoilusta raken-
tamisen ohjaukseen ja markkinointiin.
Työnkulku on rakenteellisesti lähes sama 
kuin perinteisessä BIM-pohjaisessa suun-
nittelussa, jossa luodaan virtuaalinen raken-
nusmalli, jota voidaan tutkia kolmiulotteise-
na kuvana näytöltä, ja josta voidaan ottaa 
erilaisia otteita hankkeen kommunikointi-
tarpeisiin. Tässä työssä esittelen kuitenkin 
skenaarion, jossa olemassa olevan maise-
man ominaisuudet tuodaan mahdollisimman 
tehokkaasti osaksi tietomallia, jota voidaan 
tarkastella kokemuksellisin työkaluin hank-
keen eri vaiheissa.
Viereisen sivun kaavio 75.A. kuvaa työnku-
lun rakennetta, jonka osat ovat automati-
soitu kartoitus, simuloidun maiseman luonti 
LIM-ohjelman avulla ja työskentely virtuaali-
sessa maisemassa.

7.3.1. Käytetty lähtöaineisto ja 
kartoitusmenetelmät
Teoreettiset menetelmät
Kun maiseman ominaisuudet saadaan hyvin 
tarkasti osaksi virtuaalista mallia, on meillä 
käsissämme hyvä pohja simuloida tähän 
maisemaan esitettyjen kehityssuuntien vai-
kutuksia olemassa olevalle ympäristölle ja 
suunnitellun ympäristön käyttäjille.
Nykyisin kaukokartoitusmateriaaleina on 
saatavilla ilmakuva- ja korkeusaineistoa laa-
joilta alueilta. Suomen kohdalla maanmit-
tauslaitoksen materiaaleista löytyy dataa lä-
hes koko maasta. Sen tarkkuus riittää hyvin 
aluesuunnittelun tarpeisiin, mutta tarkem-
paan suunnitteluun ja kokemuksellisen mal-
lin luontiin on tehtävä paikallisia mittauksia.
Tulevaisuudessa avointen ympäristödata-
pankkien materiaalit tulevat todennäköisesti 
tarkentumaan ja laajenemaan mittausteknii-
koiden kehittyessä ja tarkkojen mittauslait-
teiden tullessa halvemmiksi. Jo lähitulevai-
suudessa suunnittelijan perustyökalupakkiin 
tulee kuulumaan kartoitustyökaluja, joilla 
voidaan luoda hyvin tarkkoja malleja ole-
massa olevasta ympäristöstä. Kun näin ta-
pahtuu, on selvää, että työmääriä halutaan 
optimoida ja datapankkien avulla päällekkäi-
siä mittaustoimenpiteitä voidaan välttää.
Mittausprosessin tavoitteena on vangita 
suunniteltavan maiseman fyysinen muoto, 
sen elementtien ominaisuudet ja prosessit 
mahdollisimman tarkasti virtuaalisen maise-
man luomiseksi.
Esimerkkiprojektit
Tässä työssä esitetyissä esimerkeissä kar-
toitus on tehty kuvaamalla kohteen maasto, 
kasvillisuus ja rakenteet multikopterilla di-
gitaalivalo- ja videokuvin tai tähän on käy-
tetty maastossa olevia laserkeilaus laitteita 
ulkopuolisen toimijan toimesta. Lisäksi koh-
teiden kasvillisuutta ja rakenteita on kuvattu 
ja mitattu tarkemmin läheltä perinteisin me-
netelmin niiden tarkemman mallintamisen 
tarpeisiin.
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Kaavio 76.A. Visuaalinen kuvaus virtuaalitodellisuuden avulla koetusta LIM-ym-
päristöön mallinnetusta suunnitteluympäristöstä. Fyysinen maisema on kartoitettu 
tarkasti virtuaaliseksi maisemaksi josta on LIM-ympäristön avulla luotu simuloitu 
virtuaalinen maisema. Suunnittelija pääsee näin työskentelemään kokemukselli-
sessa ympäristössä ja perustamaan suunnitteluratkaisunsa kokemukseen niiden 
vaikutuksesta suunniteltuun ympäristöön. 

AUTOMATISOITU KARTOITUS

MAISEMAN SIMULOINTI 
KARTOITUKSEN 
PERUSTEELLA

TYÖSKENTELY 
VIRTUAALISESSA 
MAISEMASSA
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7.3.2. Mallinnukseen käytetyt 
ohjelmat
Teoreettiset ohjelmat
Esittelen työssäni teoreettisten ohjelmisto-
jen osalta tarpeita, ennemmin kuin ohjelman 
teknisiä ominaisuuksia, jolla hahmottelema-
ni työnkulun voisi järjestää. Esittelen proses-
sikaavioiden avulla erilaisia sovellutuksia 
kokemusperäisen maisematietomallin käy-
töstä erilaisten suunnitteluongelmien ratkai-
sussa. Esittämäni tarpeiden ja toimintojen 
yhdistelmä on oma kirjallisuuteen ja koke-
mukseeni perustuva näkemykseni uusien 
digitaalisten työkalujen kehityskonseptista 
ja niiden käytön metodologiasta. Työkalujen 
tarkoitus on kehittää maisema-arkkitehtuu-
rin työtapoja tarkempaan ja tehokkaampaan 
suunnitteluun, joka pystyy vastaamaan tie-
toyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin ja 
vaatimuksiin.
Nykyään suunnittelijoilla on mahdollisuus 
kehittää käyttöönsä tehokkaampia ja jous-
tavampia työkaluja digitaalisen ja fyysisen 
maiseman rajapinnassa työskentelyyn.
Esimerkkiprojektit
Esimerkkeinä käytetyissä projekteissa olen 
käyttänyt mallintamisen pohjana Autodeskin 
Revit-ohjelmaa. Eri kappaleiden geomet-
rian mallintamiseen olen käyttänyt lisäksi 
Rhinoa, 3d Studio Maxia ja Blenderiä. Virtu-
aalitodellisuuskokemuksen renderöinnissä 
apuna on ollut Revitin liitännäisohjelma Ens-
cape. Tekstuurien luomisessa olen käyttänyt 
apunani Adoben ohjelmistopakettia moni-
puolisesti.
Taulukossa 78.A esittelen työssä käyttämä-
ni laitteiston ja ohjelmat. Taulukko on jaettu 
esimerkkiprojekteissa käytettyihin, nykyään 
helposti joka suunnittelijan käsillä oleviin 
työkaluihin, ja LIM-teoriaani liittyviin teoreet-
tisiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

7.3.3. Simuloinnin 
havainnollistaminen
Teoreettinen käyttö
Jotta pystyisimme kehittämään suunnitte-
luratkaisujamme kokemukseen perustuvan 
simuloidun yllättävän prosessin avulla, on 
meidän pystyttävä luomaan hyvin tarkka si-
muloinnin kautta koettu näkemys suunnitte-
luratkaisuistamme. Simuloinnin avulla voim-
me siirtää triviaalit päätökset esimerkiksi 
tekoälyn hoidettavaksi ja keskittyä analysoi-
maan ylemän tason suunnitteluproblematiik-
kaa kasvillisuuden kasvun arvailun sijaan. 
Näen tässä analogian rakennusten suunnit-
telluun siten, että BIM-ympäristöä käyttäes-
sään arkkitehti saa käyttämiensä objektien 
ominaisuudet valmiina objekteihin kirjoitettu-
na eikä jokaisen materiaalin kohdalla tarvit-
se selvittää sen suhdetta ja käyttöä osana 
rakennusta.
Nykyään simuloitu maisema on mahdollis-
ta animoida keinotekoisesti ja vaikutus ko-
kemuksellisen päätöksenteon kannalta on 
käytännössä sama kuin laskentaan perustu-
van simuloidun mallin avulla työskentelyssä. 
Merkittävänä erona simuloidun ja animoi-
dun kokemuksen välillä on kuitenkin se, että 
animoidun mallin kohdalla emme hyödyn-
nä tietokoneiden tarjoamaa laskentatehoa 
suunnitteluratkaisuidemme vaikutusten ko-
keiluun ja löytämiseen, vaan keinotekoiseen 
haluttuun näkemykseemme ratkaisuiden 
vaikutuksista. Animointi tarkoittaa käytän-
nössä vain uudenlaista mielenkiintoista me-
diaa visualisoinnin tekemiseen.
Pelimoottorin kaltaisten ohjelmien kyky 
luoda virtuaalitodellisuudessa koettavia ta-
rinoita on oleellinen osa elämyksellisen 
maisemakokemuksen luomisen ja sen suun-
nittelukäytön kokeilussa ja kehittämisessä. 
Tässä ympäristössä voidaan kasvillisuuden, 
ilmaston ja kulttuuri-ilmiöt muuttaa ajallisek-
si tilakokemukseksi, mutta käytännössä vain 
kokemuksellisena visualisointina.
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KARTOITUS ja LÄHTÖAINEISTO

- Lennokilla tehty kohteen kuvaus
- Laserkeilaus ja gps-mittaukset
- Valokuvat ja videot
- Avoimet aineistot 
 - Pistepilvet
 - 3d-verkot
- Rasterikartat

- Rinnakkaistodellisuus
 - Joukkodatasta luodut
   virtuaaliset maailmat
 - Sijaintiin perustuvat   
   kasvillisuus kirjastot
- Automatisoitu kaukokartoituksen         
ja algoritmisen kasvillisuuden 
yhdistävä kartoitusmenetelmä

- Revit
- Rhino
- 3d Studio Max
- ReMake

- Enscape (Revit)
- HTC Vive (VR-laitteet)
- Unreal Engine
- Riittävän tehokas PC
- Kokemuksen fyysisen tilan esineet

- VR osana suunnitteluohjelman 
käyttöliittymää (LIM)
 - Suunnittelu maisemassa
- Sekoitetun todellisuuden työkalut 
käytössä rakennusvaiheessa

- Pelimoottorit
 Unreal Engine
 Unity
- LIM (simuloitu maisema)
- Erilliset muotoiluohjelmat
- Erilliset simulointiohjelmat

ESIMERKIT TEORIA

MAISEMAN MALLINNUS

VR

Taulukko 78.A Taulukossa olen listannut 
työkulun esittelyssä käyttämäni ohjelmat 
ja menetelmät. Olen jakanut sisällön 
kahteen ryhmään. Menetelmiin joita olen 
käyttänyt esimerkkitöissä ja menetelmiin 
joihin meillä ei vielä ole työkaluja, mutta 
joita esittelen suunnittelemani LIM-ym-
päristön rakenteessa.



79

7.4. Virtuaalisen maiseman luonti
Oheinen kaavio 80.A esittää suunnittelemani 
työnkulunperiaatteen virtuaalisen maiseman 
luomiseksi lähtöaineiston pohjalta. Virtuaa-
lisen maiseman luonnin kannalta työnkulun 
voi jakaa karkeasti kahteen eri tasoon. Ensin 
fyysisen maiseman ominaisuudet muotoi-
neen ja prosesseineen on mitattava ja tämän 
jälkeen tämä aineisto siirrettävä ja mallinnet-
tava virtuaalisena maisemana koettavaksi 
kokonaisuudeksi. Virtuaalisen maiseman 
luonnissa on tavoitteena saada aikaan mah-
dollisimman automatisoitu prosessi maise-
man ominaisuuksien imitointiin virtuaalisena 
versiona fyysisen maailman kokemuksesta. 
Tämän osuuden tarkkuustason tiedostami-
nen määrittelee paljon virtuaalisen maise-
man mahdollista käyttöä suunnittelun apuna 
käytettävissä simulaatioissa.
Virtuaalisen maiseman luonnin osalta esitte-
len ideaalin näkemykseni prosessista, kos-
ka näiden operaatioiden tekemiseksi mark-
kinoilta ei löydy tarvittavia ohjelmia. Käytän 
virtuaalisen maiseman luomisessa apunani 
suunnittelemaani LIM-teoriaa.

7.4.1. Olemassa oleva materiaali
Virtuaalisen maiseman luomiseksi maise-
matietomallin avulla on meidän pystyttävä 
täydentämään sen siältämien objektien ku-
ten maaperän, kasvillisuuden ja olemassa-
olevien rakenteiden parametrit.
Tämä aloitetaan rinnakkaistodellisuuden 
sisältämistä kirjastoista, joista voimme tule-
vaisuudessa saada pitkälti maiseman muo-
don ja materiaalien määritykseen tarvittavat 
tiedot. Joissain tapauksissa tämä onnistuu 
jo tänäkin päivänä avointen paikkatietoai-
neistojen avulla melko hyvin.
Lisäksi ilmastollisten prosessien asetuksien 
muotoiluun tarvittavat ilmastotilastot on käy-
tettävissämme. Tarkempien prosesseihin 
vaikuttavien tekijöiden kuten olevan maape-
rän ominaisuuksien määritteleminen vaatii 
paikallisia mittauksia.
Olemasaolevan aineiston lisäksi tarkemman 
suunnittelun tarpeisiin, on kuitenkin tuotetta-
va projektikohtaisesti paikallista mittausai-
neistoa. 

7.4.2. Kuvantunnistus
Teemme johtopäätöksiä näkemästämme 
niin tehokkaasti, että emme edes huomaa 
millainen prosessi tämä on. Ihmisen näkö-
havainnon tulkitseminen perustuu kuitenkin 
yksinkertaistettuna oppimamme soveltami-
seen nähdyn kuvan tulkitsemiseen. Kuvan-
tunnistustekniikka tai laajemmin konenäkö, 
perustuu samanlaiseen prosessiin. Kuvan-
tunnistustekniikka on kehittynyt viime aikoi-
na huimaa vauhtia ja kuluttajillekin on räätä-
löity jo useita palveluita tekniikkaan liittyen. 
Robottiajoneuvojen ympäristön havainnointi 
on hyvä esimerkki tämän kaltaisen teknolo-
gian mahdollisuuksista ja tämänhetkisestä 
suorituskyvystä. Kuvantunnistustekniikan 
mahdollisuudet auttaa myös maiseman kar-
toituksen automatisoinnissa on huomattu.

7.4.3. Paikallinen kartoitus
Virtuaalinen maisema vaatii tarkat todelli-
sesta maisemasta tehdyt mittaukset lähtötie-
dokseen. Etenkin kasvillisuuden simulointia 
varten on suoritettava mittauksia olemassa 
olevan maaperän ominaisuuksien ja vesiolo-
suhteiden selvittämiseksi, jotta voimme teh-
dä arvion maiseman muutoksesta ajassa.
Suunniteltavan kasvillisuuden osalta voim-
me määritellä sen kasvuolosuhteet tarkasti 
muotoilemalla ympäristöä ja määrittelemällä 
kasvualustan, jossa se kasvaa, mutta vir-
tuaalisen maiseman yhtenäisyyden ja toi-
mivuuden kannalta olisi pystyttävä määrittä-
mään suunnitelman ympäröivän maiseman 
ominaisuudet myös tarkasti.
Olemassa olevan materiaalin ja mittausai-
neiston perusteella voisimme luoda maise-
matietomaalin, jolla olisi mahdollista simuloi-
da suunnitteluratkaisuiden vaikutuksia.
Myöhemmin käytettävien esimerkkiprojek-
tien maiseman luomiseen on käytetty laser-
keilausta ja gps-mittausta maaston luomisek-
si, sekä puuston sijainnin määrittelemiseksi. 
Näiden tietojen perusteella mallien maisema 
on luotu mallintamalla mittaustiedon pohjal-
ta madollisimman hyvin fyysistä ympäristöä 
muistuttava virtuaalinen maisema. Ympäröi-
vän maiseman mallinnuksessa on käytetty 
kohteiden syrjäisen sijainnin vuoksi maas-
tokarttoja ja ilmakuvia 3d-verkkoaineistojen 
puuttuessa. 
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PROJEKTI
KÄYNNISTYY
FYYSISEN MAISEMAN KARTOITUS JA
VIRTUAALISEN MAISEMAN LUONTI

Kaavio 80.A. Virtuaalisen maiseman luonnin prosessit

VIRTUAALINEN 
MAISEMA

Pistepilvet

Vaikea automatisoida

Mahdollista automatisoida

Fotogrammetria-
mallinnus  
Kuvantunnistus

Kasvien
lajien määritys
Kuvantunnistus

Algoritminen
kasvimallinnus

Manuaalinen
mallinnustyö

Manuaalinen 
parametrien 
syöttö

KokemuksetValokuvat
ja videot Ilmastodata

Maaperä Kasvillisuus Rakenteet Prosessit
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Maaperäobjekti voidaan määritellä kar-
toitusmateriaalin perusteella kuvatun-
nistuksen avulla ja laserkeila-aineiston 
perusteella. Sille voidaan määritellä si-
jainti, muoto ja materiaali.
Tarkempien ominaisuuksien määrit-
telemiseksi on tehtävä paikallisia mit-
tauksia. Näitä olisivat mm. maaperän 
kerrosten paksuudet ja niiden ominai-
suudet.

Objekti on luotu automaattisesti kartoi-
tuksen perusteella kuvantunnistusme-
netelmällä. Saatua tulosta voidaan ver-
rata rinnakkaistodellisuuden antamiin 
tuloksiin.
Sen ominaisuudet ja sijainti voidaan 
määritellä automaattisesti kuvantunnis-
tuksella.
Näitä ominaisuuksia voidaan tarkentaa 
lopuksi maastossa tehdyin havainnoin.

MAAPERÄ KASVILLISUUS 1

OBJEKTIT
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Kuva 81.1. Olen tehnyt kuvan illustroimaan suun-
nittelemani LIM-ohjelman ominaisuutta luoda kartoi-
tusmateriaalin pohjalta virtuaalisen maiseman, joka 
sisältää ohjelman tunnistamia muokattavia ja simuloi-
tavia objekteja.
Kuvan 3d-verkko on tehty Autodeskin ReMake-oh-
jelmalla Antti Hannulan multikopterilla kuvaaman 
aineiston perusteella. Siihen on lisätty kasvillisuusob-
jektit Unreal Enginellä kuvatun aineiston mukaisina 
ryhminä. Kuva on kuvakaappaus työskentelystäni.
Kuvattu kohde on Helsingissä Lauttasaaren edustalla 
sijaitseva saari Sisähattu.

Objekti on luotu kuten kasvillisuusob-
jekti 1, mutta kuvantunnistuksen avulla 
sen muoto ja käyttäytyminen on erilai-
set sen erilaisten paramatrien vuoksi.

Objekteja ohjaavat ilmiöt 
määritellään seuraavaksi 
suhteessa suunnittelukoh-
teen sijaintiin laajemassa 
kontekstissa.

KASVILLISUUS 2

ILMIÖT
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LÄMPÖTILA

VALO

SADEMÄÄRÄ

7.4.4. Ilmiöiden määrittely
Jotta maisematietomallin simuloitumaise-
ma toimisi, on sille määriteltävä ilmastolliset 
muuttujat. Simulointia ohjaavat luonnon-
prosessit ja aika. Määriteltäviä ilmiöitä ovat 
kohteen sijainnin perusteella määrittyvät 
ilmastolliset tekijät. Näitä ovat keskimääräi-
set lämpötilat, valon määrä ja sademäärä. 
Nämä tekijät yhdessä objektien ominaisuuk-
sien kanssa määrittävät objektien käytöksen 
ajassa suhteessa toisiinsa.

Nähin automaattisesti määriteltäviin muuttu-
jien arvoihin voidaan määritellä tarkennuksia 
mikroilmaston parametrien avulla. Kaupun-
kien, veisistöjen ja topografian vaikutukset 
paikallisesti mm. lämpötiloihin voivat olla 
merkittäviä tekijöitä huomioida kasvillisuu-
den kasvun simuloinnissa. Näillä tekijöillä 
voi olla kasvuvyöhykkeiden ylittäviä vaiku-
tuksia menestystekijöihin.
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Kuva 78.1. Kuva on otettu helsingin avoimesta 3d-verkkoaineistosta. Sen 
takoitus on havainnollistaa rinnakkaistodellisuuden ja avoimen kaukokartoi-
tusmateriaalin avulla luotua kohdetta ympäröivää maisemaa.
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7.5. Kokemuksellisuus osana 
suunnittelua
Kun meillä on käytössämme tehokas työkalu 
virtuaalisen maiseman luomiseksi, voimme 
alkaa käyttää myös virtuaalitodellisuustyö-
kaluja tämän maiseman kokemukselliseen 
analysointiin ja luomiseen. Virtuaalitodelli-
suus avaa meille suunnittelijoille aivan uu-
denlaisen työskentely-ympäristön, jossa 
voimme Matrix-elokuvasta tuttuun tapaan 
manipuloida näkemäämme todellisuuden 
kaltaista ympäristöä.
Simuloitu virtuaalinen maisema sisältää pal-
jon pelkistyksiä suhteessa todellisuuteen, 
mutta sen sisältämät ilmiöt voidaan saada 
hyvinkin aiheuttamaan samankaltaisia reak-
tioita sen kokijassa kuin fyysinen ympäristö. 
Tämä johtaa tilanteeseen, jossa voimme vir-
tuaalisen maiseman parametrejä säätämäl-
lä päästä tilaan, jossa voimme siirtyä prag-
maattisten ongelmien puntaroinnista uudelle 
tasolle suunnitelman ratkaisujen muotoilus-
sa kokonaisuutena ja suhteessa kontekstiin-
sa.

7.5.1. Ideointi ja kokemuksellisuus
Ideointi tai idean luonti on konseptina pe-
räisin Guilfordin (1950) työstä psykologian 
tutkimuksen parissa. Ideointia käytetään ku-
vamaan toimintasarjaa, jonka avulla henkilö 
pyrkii keksimään uuden idean tai ratkaisun 
ongelmaan (Thorsteinsson et. al, 2010)  Sa-
nakirjassa ideointi määritellään ideoiden tai 
mielikuvien muodostumiseksi, jotka eivät ole 
peräsin aistihavainnoista (Oxford English 
Dictionary, 2017).

Suunnittelijoille virtuaalinen kokemus suun-
nittelukohteesta on jo sinänsä mielenkiintoi-
nen apuväline, joka antaa mahdollisuuden 
yhdistää kohteen yksityiskohtien tutkimisen 
ulkopuolisten ärsykkeiden vauhdittamaan 
ideointiin. Virtuaalitodellisuuden avulla nämä 
voidaan kuitenkin yhdistää samanaikaiseksi 
kokemukseksi. Tällä tavalla voidaan sekoit-
taa kohteen kokemuksellisten ominaisuuk-
sien aiheuttamat aistiärsykkeet ja vapaan 
luonnostelun herättämät ajatukset yhdeksi 
tapahtumaksi. Suunnittelua voidaan jatkaa 
kohti yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa ja 
tarkempaa ongemien määrittelyä kytkemällä 
maiseman simulointia siihen.
Simulointi voi ohjata suunnittelijaa hyvin 
kompleksisessa ympäristössä ja jättää tilaa 
näkemykselle teknisen toimivuuden pohtimi-
sen sijaan.
Virtuaalitodellisuudessa tehtävästä työs-
kentelystä ja sen mahdollistamista työka-
luista voi saada aavistuksen kokeilemalla 
esimerkiksi niinkin yksinkertaisia työkaluja, 
kun Googlen Tilt Brushia tai Blocksia. Näillä 
ohjelmilla tuotetaan 1:1 kokemuksellisessa 
kolmiulotteisessa tilassa grafiikkaa kuten 
millä tahansa piirustusmenetelmällä. Näi-
den ominaisuuksien tuominen osaksi mai-
sematietomallia mahdollistaisi arkkitehtuurin 
kokemuksellisen tilamuotoilun ja sen analy-
soinnin yhtäaikaisuuden.
Tällaisten työkalujen avulla meillä on ensim-
mäistä kertaa mahdollista kokeilla reaaliai-
kaisesti suunnitelmaratkaisujen vaikutuksia 
tilan kokemukseen. Koska kokemus on aina 
hyvin yksilöllinen, tällä keinolla voimme hel-
posti tuottaa kokemuksia myös suunnittelun 
kolmansille osapuolille, käyttäjille. Käyttäjien 
kokemukseen perustuva palaute ja mahdol-
liset parannusehdotukset voidaan toteuttaa 
hyvin havainnollisella tavalla antamalla näil-
le mahdollisuuden muokata kokemustaan 
eikä kokemusta välillisesti tuottavia vaikeas-
ti ymmärrettäviä suunnitteluobjekteja.
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SUUNNITTELU
VIRTUAALISEN MAISEMAN KÄYTTÖ
SUUNNITTELURATKAISUIDEN
LÖYTÄMISESSÄ JA PÄÄTÖKSENTEOSSA

”Arkkitehtuuri ei voi erottaa itseään piirtämisestä, 
riippumatta siitä miten miten vaikuttavaksi teknologia 

kehittyy. Piirustukset eivät ole vain suunnittelun 
lopputuotteita: ne ovat osa arkkitehtuurin ajatustyötä. 

Piirustukset ilmaisevat meidän mielen, silmien ja käsien 
yhteistyön tuloksen. Tämä toteamus on ehdottaman tärkeä 

erottamaan ne jotka käyttävät piirtämistä suunnittelun 
konseptoinnissa ja ne jotka käyttävät tietokonetta.”

- Michael Graves -

suom. Mikko Vekkeli

7.5.2. Taide ja luovuus prosessissa
Graves (2012) kuvailee mielestäni hyvin ylei-
sesti jaettua näkemystä tietokoneavusteisen 
suunnittelun ongelmista artikkelissaan Archi-
tecture and the Lost Art of Draving. Hänen 
pääsanomansa on, että käsin piirtäminen on 
tapa ajatella ja kehittää suunnitelmaa koko 
suunnitteluprosessin ajan. Tietokoneilla teh-
ty niin sanottu parametrinen suunnittelu on 
prosessina lineaarinen eikä jätä tilaa ajatuk-
sen muotoutumiselle.
Huonosti arkkitehtuuriin sopivien ohjelmien 
kanssa Gravesin huoli on perusteltua. Vir-
tuaalisen kokemuksellisen maiseman ta-
pauksessa uskallan kuitenkin olla eri mieltä. 
Kuten Schweikardt & Gross (2000, s. 109) 
mainitsevat virtuaalitodellisuuden mahdolli-
suudet jo vuonna 2000. Kun voimme kokea 
suunniteltavan kohteemme ja käyttää yksin-
kertaisia kehomme liikkeeseen ja perusais-
teihin perustuvia työkaluja. 
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Kuva 87.1. Tuomo Ranto tutki-
massa suunnittelukäyttöön luo-
maani virtuaalista maisemaa.

7.5.3. Esimerkki omasta 
työskentelystäni kokemuksellisessa 
virtuaalisessa maisemassa
Olen viimeisen vuoden aikana käyttänyt 
virtuaalitodellisuutta kaikissa tekemissä-
ni suunnitteluprojekteissa. Esittelen tässä 
työssä yhden tapauksen avulla, mitä ha-
vaintoja tein työskennellessäni virtuaalisen 
maiseman kanssa ja mitä menetelmiä käytin 
suunnittelun aikana.
Kyseessä on loma-asutusseudulla sijaitse-
van vapaa-ajanasunnon ja sen ympäristön 
suunnittelu. Kohde sijaitsee Järvi-Suomes-
sa, joten sen lähimaisema koostuu järven 
selästä ja sitä reunustavista kumpareisista 
rannoista.
Loin aluksi mallin suunniteltavasta kohteesta 
olemassa olevan maaston mukaisesti laser-
keilausaineiston perusteella. Kasvillisuuden 
osalta mallinsin erikseen mittausaineiston 
perusteella merkittävimmät yksilöt tontilla. 
Lisäsin malliin karkean mallinnuksen tontilta 
havaittavasta maisemasta maaston, vesis-
töjen ja kasvillisuusmassojen osalta. Hank-
keen suunnittelu oli jo rakennuksen osalta 
siinä vaiheessa, että sain arkkitehdin näke-
myksen mukaisen rakennuksen sijoitettuna 
tontille vielä alustavalla sijainnillaan.
Suunnitelman pääajatus oli toteuttaa kaikki 
tontille tehtävät rakenteet mahdollisimman 
keveinä olemassa olevaa kasvillisuutta ja 
topografiaa kunnioittaen.
Käytin virtuaalitodellisuuden mahdollista-
maa kokemuksellista havainnointia seuraa-
viin toimenpiteisiin suunnitteluprosessin ai-
kana:
1. Päärakennuksen sijainnin kommen-
tointiin
2. Suunnitelman elementtien sommitte-
luun suhteessa maisemaan avautuviin 
näkymiin ja tontin olemassa olevaan to-
pografiaan ja kasvillisuuteen
3. Detaljien suunnitteluun
4. Materiaalien valintaan ja käyttöön

1 Rakennusten sijoitteluun tontilla vir-
tuaalitodellisuuskokemus toi mieles-
täni merkittävää lisäarvoa verrattuna 

aiemmin käyttämiini työtapoihin. Aiempiin 
menetelmiini on kuulunut tasopiirustuksen 
merkintöjen perusteella, maastokäynnillä 
tehtyjen havaintojen tai näyttöpäätteeltä teh-
tyjen mallihavaintojen avulla hahmotettujen 
mielikuvien perusteella tehdyt päätökset tila-
kokemuksista ja sommitelmista. Etenkin jos 
näitä menetelmiä verrataan tilan tunteeseen 
perustuvien johtopäätösten perusteella. Ta-
sopiirustusten perusteella voidaan hyvinkin 
tehdä teknisesti oikeita ratkaisuja, mutta vir-
tuaalisen kokemuksen avulla päästään tun-
netasolla kokemaan erilasiten ratkaisujen 
vaikutukset ja arvioida näitä tilan tuntuun pe-
rustuvin argumentein. Mielestäni tämä nos-
taa suunnittelun laatua ja auttaa suunnitteli-
jaa ratkaisemaan tämän kaltasiset ongelmat 
monipuolisemmin ja saamaan varmuuden 
ratkaisun kokonaisvaltaisuudesta.
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Kuva 88.1. Kokoelma ku-
vakaappauksista esimerk-
kikohteena käyttämäni 
suunnittelutyön mallista virtu-
aalitodellisuuskokemuksen ai-
kana. Käytin mallia tutkiakseni 
erilaisia suunnitteluratkaisuja 
kokemuksen kautta.

2 Kohdan kaksi toimenpiteissä on pal-
jon yhteyksiä ensimmäiseen koh-
taan suunnitteluratkaisujen peruste-

lun löytämisessä ja perusteluiden arvioinnin 
varmuudessa. Suunnitteluelementtien suh-
teesta topografiaan ja kasvillisuuteen on 
hyvin vaikea saada otetta tasopiirustusten 
avulla. Tämä onnistuu vielä jossain määrin 
kun puhutaan yksinkertaisista rakenteis-
ta ja ympäristöstä, mutta kompleksisuuden 
lisääntyessä etenkin tiedon välittäminen 
eteenpäin vaikeutuu. Suunnittelija voi on-
nistua vielä perustelemaan itselleen ratkai-
sun onnistumisen, mutta sen kommunikointi 
muille ratkatkaisun onnistumiseen vaikutta-
ville tahoille on vaikeampaa.

3 Detaljien suunnittelussa käytin vir-
tuaalitodellisuutta apuna hahmotta-
maan detaljien suhdetta kokonais-

muotoiluun ja ympäröivään maisemaan ja 
rakenteisiin. Huomasin että virtuaalitodelli-
suuden avulla oli nopeaa tarkkailla detaljin 
suhdetta tilaan ja tilan käyttäjään monipuo-
lisesti saman kokemuksen aikana. Käyttä-
milläni työkaluilla en pystynyt suorittamaan 
muotoilua reaaliaikaisesti kokemuksen aika-
na, joka olisi tuonut vielä uuden ulottuvuu-
den suunnittelun monipuolisuuteen.

4.Materiaalien vaikutusta tilantuntuun 
en ole voinut ennen suunnittelu-
prosessin aikana kokeilla. Tämä il-

miö osana suunnitteluprosessia eikä vain 
opittuna tietona avasi silmäni kokemuksen 
mahdollisuuksiin suunnittelutyökaluna. Pa-
rityöskentelyn avulla voi materiaaleja ja nii-
den suhteita kappaleissa vaihdella nopeasti 
saman kokemuksen aikana. Tällaisilla me-
netelmillä voidaan päästä hyvin nopeasti 
perusteluiltaan vahvoihin ratkaisuihin.
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7.6. Maisemasimulaatio ja analyysi
Tarkastelen seuraavaksi teoreettisesta nä-
kökulmasta simuloidun maiseman ana-
lyysien vaikutusta suunnitteluprosessille. 
Käytän tässä apunani LIM-teoriaani ja sen 
ominaisuuksia.
Simulaatioiden kannalta virtuaalisen maise-
man mahdollisimman tarkka ja standardisoi-
tu mallintaminen on erittäin tärkeää. Koska 
tässä on vaikea saavuttaa fyysisen maa-
ilman todellista toimintaa, on määriteltävä 
raja-arvot, joiden puitteissa simulaatiota voi-
daan kuvitella tehtäväksi ja analysoitavaksi.
Jotta voisimme luoda suunnitteluympäristön, 
joka pystyisi yhdistämään todellisen fyysisen 
maailman olemuksen ja työkalujen mahdol-
listamat yllätykselliset ideointiprosessit, on 
simulaation oltava kaikilta sen sisältämiltään 
prosesseilta tarkka ja tarkkuustaso suunnit-
telijan tiedossa.
Maiseman simulaation tarkoitus on pystyä 
antamaan suunnittelijalle palautetta suunnit-
teluratkaisuiden vaikutuksista suunniteltuun 
ympäristöön aikasidonnaisesti. Tämä tar-
koittaa sellaisia toimintoja, kun ajan ja siihen 
vaikuttavien prosessien, kuten ilmaston ma-
nipulointia.

7.6.1. Simulaatio osana työnkulkua
Simulaation paikka suunnitteluprosessissa 
voi olla reaaliaikaisten kokemukseen suo-
raan vaikuttavien tai pidempiaikaisten suun-
nitelman toimivuuteen vaikuttavien ilmiöiden 
tutkimisessa. Välittömiä ilmiöitä ovat  esi-
merkiksi valo ja tuuli. Näiden käyttäytymis-
tä tilassa voidaan jo nykyäänkin tarkastella 
kappaleiden muotoilun yhteydessä, mutta ei 
kokemukseen perustuvin menetelmin.
Maisema-arkkitehdin kannalta mielenkiin-
toisempia ovat kuitenkin pidempiaikaiset 
ilmiöt kuten kasvillisuuden käyttäytyminen 
ajassa tai ilmastonmuutoksen suunnitel-
malle aiheuttamien vaikutusten tutkiminen. 
Näiden tutkiminen osana suunnittelua ei ole 
ollut ennen mahdollista. Maisema-arkkiteh-
ti suunnittelee prosessia, jota ei koskaan 
tule näkemään valmiina. Simulaation avulla 
suunnittelija voi tutkia suunnitelmansa muo-
toa ajallisessa perspektiivissä. Näin suunnit-
telijalla on mahdollisuus muotoilla objektien 
sijaan prosessia.

7.6.2. Simuloinnin raja-arvot
Simuloinnin raja-arvojen määrittelyssä on 
tärkeää pystyä riittävään hienovaraisuuteen, 
mutta oikeellisuuteen. Käytän simuloinnin 
raja-arvojen määrittelemiseksi esimerkkinä 
kasviobjektin suhdetta ympäristöönsä, kos-
ka kasvillisuus on mallin monimutkaisin te-
kijä.
Kuvailin kasviobjektin määritelmää jo aiem-
min työssäni. (Kaavio 62.A) Kasvin kasvuun 
vaikuttavia tekijöitä sen ympäristössä ovat: 
Lajin määrittämät käyttäytymismallit, valo, 
lämpötilat, maaperän koostumus, saatavilla 
olevat ravinteet ja vesi. Näiden määrittele-
misessä vaikeinta on maaperän ominai-
suuksien tunnistaminen suhteessa kasvin 
kasvuun. Näiden osalta voidaan kuitenkin 
käyttää yksinkertaista mallia, jonka syöte 
kasviobjektille on yksinkertaisesti asteikolla 
hyvä - sopimaton. Tätä voidaan sitten suun-
nittelun aikana manipuloida halutuilla toimil-
la erikseen maasto-objektien avulla.
Tällaista yksinkertasitusta voidaan käyttää 
muidenkiin objektien osalta. Vaikka objek-
tien suhdetta toisiinsa yksinkertasitetaan 
näin, se ei vaikuta merkitsevästi suunnittelu-
työkalun kykyyn luoda uusia tapoja ajatella 
kompleksista maisemaa, vaan auttaa suun-
nittelijaa tarttumaan konkreettisesti suunnit-
teluelementtien suhteeseen toisiinsa ja käy-
tökseen ajallisessa suunnitelmassa.

7.6.3. Simuloinnin vaikutus 
päätöksentekoon
Kun voimme osoittaa suunnittelun aikana it-
sellemme suunnittelijoina tai suunnitelupro-
sessin muille osallisille ratkaisumallien vai-
kutuksia monipuolisesti ajallisena ilmiönä, 
lisää se kaikkien hankkeen osallisten ym-
märrystä maiseman kompleksisuudesta ja 
sen käsittelemiseksi tehtyjen operaatioden 
merkityksestä kokonaisuudelle. Tällaisen 
työkalun avulla voidaan hankkeiden koko-
naisvaikutuksia tarkastella hyvin havainnol-
lisen median avulla.
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Dynaamisen ajassa
muuttuvan mallin
prosessin muotoilu

KOKEMUKSEEN
PÄÄTÖKSENTEKONSA
PERUSTAVA SUUNNITTELIJA

Objektien muotoilu
halutun käytöksen
aikaansaamiseksi

Ajan manipulointi
suunnittelutyökaluna

Ilmiöiden suunnitteluobjekteille
aiheuttamien vaikutusten
tutkiminen suunnittelun aikana

Kaavio 90.1. Kaavio kuvaa LIM-ympä-
ristöä kokeumuksellisen suunnittelun 
apuvälineenä.
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7.7. Kokemus kommunikaatiossa 
ja maiseman markkinoinnissa
Nykyään voimme saada vain aavistuksen 
tulevaisuudessa mahdollisista työkaluista 
käyttämällä pelimoottereiden kykyä luoda 
toiminnallisia immersiivisiä virtuaalisia mai-
semia suunnitelma-ajatuksista. Nykyisillä 
menetelmillä tietomallityöskentely ja korkea-
tasoisen virtuaalisen maiseman kokeminen 
ovat vielä kaukana toisistaan maisematie-
tomallin puuttumisen vuoksi. Nykyää on 
kuitenkin mahdollista yhdistää työnkulkuun 
pieniä elementtejä, joilla voidaan havainnol-
listaa rajallisia osioita suunnitelmasta kor-
keatasoisen virtuaalisen maisemakokemuk-
sen avulla.
Tällä hetkellä virtuaalitodellisuuden käytön 
mahdollisuudet rajoituvat kuitenkin käytän-
nössä sen irrallisuuden ja pienen osaajien 
määrän vuoksi pääasiassa erillisen mark-
kinointimateriaalin tuottamiseen. Tällaisia 
menetelmiä onkin jo käytetty asuntojen 
markkinoinnissa useissa kohteissa. Näissä 
kuitenkin huomioitavaa on se, että ulkoym-
päristön kuvaaminen on sivuroolissa puut-
teellisen mallin vuoksi.

7.7.1. Esittelytilanteen järjestäminen
Virtuaalitodellisuuskokemuksesta puhut-
taessa puhutaan yleensä silmille ajattevan 
kuvadatan mukaan täydellisenä virtuaalise-
na kokemuksena. Sen kokija ei kuitenkaan 
pääse missään tilanteessa irtautumaan 
fyysisestä todellisuudesta muiden aistien-
sa osalta. Tämä on ilmeinen, mutta tärkeä 
huomio virtuaalitodellisuuskokemuksen käy-
tön kannalta, varsinkin kun puhutaan tottu-
mattomien käyttäjien kohdalla järjestettävis-
tä tilanteista, joissa halutaan kokemukseen 
perustuvaa mahdollisimman häiröitöntä pa-
lautetta esitetystä sisällöstä.
Usein ennakkoluulot virtuaalitodellisuuden 
käyttöä kohtaan juontavat juurensa joko 
huonolaatuisesta laitteistosta ja sisällöstä 
tai huonosti järjestetystä fyysisestä tilasta, 
jossa kokemus on järjestetty.
Olemme asiakkaidemme kanssa toimies-
samme huomanneet, että yhtä tärkeää hy-
vän ja oleellisen sisällön kanssa on sisältöön 
johtavan rituaalin merkitys. Jos käyttäjällä ei 
ole lainkaan aikaisempaa kosketusta virtu-
aalitodellisuuteen tai ensikokemus on ollut 
huono, on käyttäjä johdateltava esiteltävään 
sisältöön sopivan käyttöön totutuksen kaut-
ta. Tässä auttaa turvallinen fyysien käyt-
töympäristö ja opastettu helppokäyttöisten 
ja vaikuttavien materiaalien kautta koke-
mukseen totuttaminen.
Olemme virtuaalitodellisuutta suunnittelun 
kommunikaatiossa käyttäessä huomanneet, 
että käyttäjän ennakkotiedot tekniikasta tai 
käyttäjän profiili eivät ole tutustuttamisen jäl-
keen näytelleet merkittävää roolia kyvyssä 
ymmärtää koettua sisältöä.
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Kuva 92.1 Kuva osastoltamme Verk-
kokaupassa Helsingissä järjestetyiltä 
digimessuilta, jossa esittelimme tottu-
mattomille käyttäjille virtuaalitodellisuus-
sisältöä ja sen sekoittumista kokemuksen 
fyysiseen tilaan.

MARKKINOINTI ja

KOMMUNIKAATIO
KOKEMUKSEN SISÄLLÖN JA FYYSISEN TILAN
MERKITYS KOMMUNIKAATIOSSA
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7.7.2. Kommunikointi 
suunnittelijoiden ja asiakkaan kanssa
Olen työni aikana jo useaan otteeseen mai-
ninnut virtuaalitodellisuuden vaikutuksesta 
suunnitelmien havainnollisuuten lähdekir-
jallisuuteen viitaten ja omien kokemuksieni 
perusteella. Haluan kuitenkin vielä nostaa 
esille yhden konkreettisen tapauksen, jossa 
virtuaalitodellisuuden avulla tehdyt havain-
not muuttuivat suunnitteluratkaisuksi. 
Käytän tässä esimerkkinä projektia, jossa 
pidimme suunnittelukokouksen toimistol-
lamme virtuaalitodellisuuskokemuksen avul-
la. Paikalla olivat meidän lisäksi rakennus-
arkkitehti ja tilaaja. Kokouksen asialistalla 
oli selvittää rakennuksen suhdetta tontilta 
avautuviin näkymiin ja pihasuunnitelmaan.
Rakennuksen sijaintia suhteessa näky-
miin ja pihasuunnitelman ratkaisuihin voi-
tiin käydä läpi yhdessä kokemuksen avulla. 
Kokouksen aikana niin arkkitehti kuin tilaa-
ja tekivät muutoksiin johtaneita huomioita 
rakennuksen korkeusasemaan ja sijaintiin 
liittyen. Näitä molempia oli pohdittu muun 
suunnittelumateriaalin avulla jo pitkään il-
man päätökseen johtavaa ratkaisua. Vir-
tuaalitodellisuuskokemuksen avulla voitiin 
saada yhdessä todettu kiistaton kokemus eri 
vaihtoehtojen vaikutuksesta rakennettavalle 
tilalle.

7.7.3. Kommunikointi 
markkinoinnissa
Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia ol-
laan jo kokeellisesti käytetty uudisrakenta-
misen markkinoinnissa ainakin isoimmissa 
käynnissä olevissa tunnetuissa hankkeissa.
Minäkin olen saanut olla mukana kehit-
tämässä ja toteuttamassa uudisrakenta-
miskohteen virtuaalitodellisuuden avulla 
tehtävää markkinointia. Rakennuttajille vir-
tuaalitodellisuus on oiva työkalu välittämään 
rehellistä mielikuvaa rakennettavasta koh-
teesta ennen kun rakentaminen on aloitettu. 
Sen avulla voidaan herättää eloon työmaan 
myllertämä maasto eläviksi kokemuksiksi.
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Tiivistelmä Kappale 7

Virtuaalitodellisuuden avulla digitaaliset 
työkalut voidaan muuttaa vapaan ja yllät-
tävän muotoilun mahdollistavaksi suunnit-
teluympäristöksi.

Automatisoidun kartoituksen perusteella 
voidaan luoda tarkka virtuaalinen maise-
ma fyysisen maiseman rinnalle.

Simuloinnin perustaksi fyysinen ympäris-
tö on mitattava tarkasti ja sen toimintaan 
vaikuttavat muuttujat on tunnistettava.

Virtuaalinen maisema suunnitteluympä-
ristönä mahdollista suunnitteluratkaisui-
den kokeilemisen kokemuksena.

Simulaatioiden avulla suunnitteluratkaisu-
ja voidaan kokea ajallisesti muuttuvana 
prosessina puhtaasti tilallisten kokemus-
ten lisäksi.

Kokemusperäisten argumenttien perus-
teella kommunikointi suunnitelluista rat-
kaisuista auttaa eri tahoja keskustele-
maan suunnittelun kannalta oleellisista 
asioista.
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8. Virtuaalitodellisuus ja työnkulun 
tulevaisuus

Esittelen tässä kappaleessahavaintoni ja 
johtopäätökseni esittämäni maisematieto-
malliteorian ja sen käyttöä kuvaavan työn-
kulkukuvaelman mielekkyydestä ja toteu-
tumismahdollisuuksista. Lisäksi tuon esille 
ajatukseni tämänkaltaisen tutkimuksen tar-
peellisuudesta tulevaisuudessa ja omista 
tavoitteistani kehittää maisema-arkkitehtuu-
rin digitaalisia työkaluja. Kappaleen lopuksi 
esitän visioni suunnittelun tulevaisuudesta 
ja maiseman roolista siinä.

8.1. Havainnot työskentelyn 
aikana

8.1.1. Havainnot työn rakenteesta
Aiheen pohjustavissa kappaleissa 1-4, jois-
sa määrittelin työni aiheen merkittävyyttä 
perehtymällä kirjallisuuden avulla suunnit-
telun työkalujen kehitykseen ja uusien tek-
nologian mahdollistamien työtapojen hyö-
dyntämiseen maisema-arkkitehtuurissa, oli 
minulla vaikeuksissa pitää aiheeni riittävän 
suppeana suhteessa tavoitteisiini.
Valitsin tietoisesti laajan aiheen kuvatakseni 
maisema-arkkitehtuurin digitaalisten työs-
kentelymenetelmien nykyistä tilannetta suh-
teessa teknologian tarjoamiin mahdollisuuk-
siin. Tämä johti kuitenkin tilanteeseen, jossa 
jouduin käsittelemään hyvin laajan alueen 
digitaalisten työkalujen käytöstä suunnit-
telussa päästäkseni tavoittelemaani vision 
esittelyyn.
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Kuva 98.1. Kuva on teoksesta Orb 
joka on osa Valery Granchen tekemää 
virtuaalitodellisuustaiteen kokoelmaa. 
Teoksia on tarkoitus kokea virtuaalito-
dellisuuden avulla.

Olisin voinut rajata aiheeni myös eri tavalla 
käsittelemään vain esimerkiksi maisematie-
tomallin rakennetta syvemmin, tai maise-
masuunnittelun mahdollisuuksia hyödyntää 
BIM-ympäristöä suunnittelussa. Näistä ai-
heista on kuitenkin jo olemassa kirjallisuutta 
ja tutkimusta yli kahdenkymmenen vuoden 
ajalta. Ajattelin, että tällaiset aiheet olisi-
vat jääneet helposti teknisiä ominaisuuksia 
esitteleväksi ohjeeksi. Koin mielenkiintoi-
sempana kurottaa hieman enemmän tule-
vaisuuteen pohtiakseni maisematietomallin 
ja virtuaalitodellisuuden mahdollistamaa ko-
kemuksellista virtuaalista maisemaa maise-
ma-arkkitehdin työskentely-ympäristönä.
Aiheen laajuus aiheutti ongelmia. Olisin kui-
tenkin  halunnut esittää maisematietomallin 
rakenteesta tarkemman kuvauksen osana 
työtä ja pystyä toteuttamaan järjestelmäl-

lisemmin kokeellisesti joitakin virtuaalisen 
maiseman suunnittelukäytön osia esimer-
kiksi pelimoottoria apuna käyttäen.
Toivon työni kuitenkin saavan huomiota mai-
sema-arkkitehtien parissa, ja saamaan am-
matin parissa työskentelevät kiinnostumaan 
digitaalisten työkalujen merkityksestä suun-
nittelun työnkulun kehittämiseksi.
Mielestäni onnistuin löytämään työni kirjalli-
suuskatsauksessa yleisesti noteeratun mai-
sema-arkkitehtuurin digitaalisten työkalujen 
puutteellisuuden ja maisema-arkkitehtien 
ongelmallisen suhteen näitä työkaluja koh-
taan. 



99

8.1.2. Esittämäni LIM-teorian arvio
Esittämäni teoria maisematietomallista vir-
tuaalisen maiseman luomisen työkaluna on 
teoreettisesti toteutettavissa nykyisellä tek-
niikalla. Monet sen sisältämistä elementeis-
tä vaativat kuitenkin paljon yhteensovitta-
mista suunnittelu- ja rakennusalalla yleisesti 
käytössä olevien järjestelmien ja standardi-
en kanssa.
Suurimpana ongelmana esittämässäni teo-
reettisessa näkemyksessä maiseman si-
muloinnista, on tämän kaltaisen järjestelmän 
optimointi kokonaisuudessa. Kasvillisuuden 
simulointi vaati suuren määrän laskentate-
hoa tietojärjestelmiltä. Minulla ei ollut tämän 
työn puitteissa mitään mahdolisuuksia testa-
ta tämän tyyppisen algoritmisen kasvillisuu-
den luomiseen vaadittavien menetelmien 
toimivuutta suunnittelun vaatimassa työnku-
lussa.
Toinen ongelma arvioitaessa teoriaani on 
sen monimutkaisuus ja raskaus kokonai-
suutena. Kuinka pitkälle luonnon prosesseja 
voidaan simuloida tehokkaan suunnittelun 
puitteissa. Maiseman elementtien ääretön 
mittakaava ja prosessien monimutkaisuus ja 
laajuus aiheuttavat varmasti haasteen toimi-
van maisema-tietomallin tekniselle kehityk-
selle.
LIM-teoriani suunnittelun tavoitteena oli esi-
tellä alalla toimiville suunnittelijoille digitaa-
listen työkalujen mahdollisuuksia ja näiden 
mahdollisuuksien vaikutusta suunnittelulle 
kokonaisuudessaan.
Jotta teorian käytön merkityksiä voisi arvi-
oida paremmin, tarvittaisiin tästä aiheesta 
lisää tutkimuksia. Virtuaalisen maiseman 
käytöstä suunnittelussa ei ole juurikaan käy-
tännöntutkimusta. Tämä johtuu siitä, että 
tällaisen käytännönkokeen järjestämiseen 
tarvittava laitteisto ja ohjelmistot ovat vasta 
tulleet aihetta mahdollisesti tutkivien ammat-
tikuntien saataville.
Virtuaalisen maiseman luomiseksi esittä-
mäni kartoitusmenetelmät ovat toteutet-
tavissa tämän päivän tekniikalla ja niiden 
käyttöä voidaan kuvitella sovellettavan mai-
semasuunnittelussa nykyisillä ohjelmistoilla 
ja mittauslaitteilla.

8.1.3. Kokemuksellisen suunnittelun 
potentiaalin arvio
Omassa suunnittelutyöskentelyssäni virtu-
aalitodellisuuden käyttö on muodostunut jo 
jokapäiväiseksi apuvälineeksi ilman kehitty-
nyttä maisematietomallialustakin. Sen kyky 
havainnollistaa suunnittelijalle suunnittelu-
ratkaisuja on kokemukseni perusteella erit-
täin tehokas. Kokemuksen kautta voi tilan 
kokea juuri sellaisena, kun se tulisi raken-
nettuna olemaan.
Ongelmallista kokemuksellisen ympäristön 
suunnittelukäytössä on tällä hetkellä sellai-
sen käyttöliittymän puuttuminen, jolla voisi 
suoritta suunnitteluoperaatioita reaaliajas-
sa virtuaalikokemuksen aikana. Tällainen 
suunnittelutyöskentely mahdolistaisi erittäin 
nopean välittömään havaintoon johtavan 
tilallisen luonnostelun ja kokemuksen välit-
tymisen tehokkaasti suunnitteluratkaisuk-
si. Tämän typpistä työskentelyä voidaan 
simuloida pelimoottoreiden mahdollista-
milla työkaluilla, mutta pelimoottoreiden 
sopiminen suunnittelukäyttöön muilta omi-
naisuuksiltaan on heikkoa. Kokemuksellista 
suunnittelua voidaan kuitenkin harjoittaa pa-
rityöskentelynä, jossa toinen parista havait-
see tehtyjä muutoksia virtuaalitodellisuuden 
avulla ja toinen parista suorittaa operaatiot 
tietomallissa. Nämä muutokset päivittyvät 
malliin lähes reaaliaikaisesti.
Suunnittelun kompleksisuuden kasvaessa 
siihen käytettävien työkalujen pitäisi kehit-
tyä myös. Kun suunnitteluaineisto muuttuu 
vaikeammin ymmärrettäväksi aikaa vieviä 
analyysejä ja tulkintoja vaativaksi kokonai-
suudeksi, olisi työkalujen pystyttävä muut-
tamaan tämä tieto tehokkaammin havain-
nolliseksi suunnittelussa hyödynnettäväksi 
ympäristöksi.
Virtuaalitodellisuudella on mielestäni po-
tentiaalia toimia tämän tyyppisenä tulkkina 
kompleksisten suunnitteluongelmien rat-
kaisuiden löytämisessä. Virtuaalisen mai-
seman potentiaalin perustana on sen kyky 
sekoittaa haluamamme todellisen maailman 
ominaisuudet mihin tahansa virtuaaliseen 
sisältöön. Tällaista mahdollisuutta meillä ei 
ole ennen ollut.
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Virtuaalitodellisuuskokemuksen myötä 
suunnitteluratkaisuiden tutkimisesta ja pää-
töksen tekoa havaintojen pohjalta voidaan 
nopeuttaa ja päästä paremmin perusteltuun 
ja suunnittelualojen välillä yhteisesti ymmär-
rettyyn ratkaisuun, joka nopeutta suunnit-
telun jatkamista ja mahdollistaa useampien 
kerrosten muodostumisen suunnittelupro-
sessiin.

8.1.4. Kysymykset tutkimuksen 
jatkolle
Työni tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatkaa 
tutkimusta tämän aiheen parissa. Se siltää 
monia mahdollisia tutkimusaiheita laajoille-
kin tutkimuksille. Sivulla 102 listaan työsken-
telyn aikana heränneet kysymykset.
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8.2. Suunnittelun tulevaisuus
Näkemykseni tarpeista tulevaisuuden suun-
nitteluprosessia kohtaan nojaavat hyvin 
vahvasti automatisointiin ja tekoälyn hyö-
dyntämiseen. tekoälyn avulla voimme karsia 
suunnitteluprosessistamme ylimääräiset tie-
don hakuun ja sen pojalta päätöksentekoon 
vaikuttavat toimenpiteet yksinkertaisemmik-
si operaatioiksi.
Kun monimutkaisia kokonaisuuksia voidaan 
havainnollistaa tehokkain menetelmin ja no-
peasti simulointien avulla parametrejä sää-
tämällä, voidaan ajatella nykyisten suunnit-
telumenetelmien olevan vasta pintaraapaisu 
virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn kiihdyttä-
mälle taiteen ja tekniikan liitolle.

8.2.1. VIrtuaalisen maiseman rooli 
tulevaisuudessa
Arvioni mukaan virtuaalitodellisuuden mah-
dollistama virtuaalisen maiseman kokemi-
nen tulee muuttamaan nopeasti käsityksem-
me monesta tänäpäivänä erilaisilta näytöiltä 
koettavat sisällöt. Tämä herättää monia mie-
lenkiintoisia kysymyksiä tulevasiuudesta, 
kuten millainen on virtuaalitodellisuudessa 
koettu verkkosivu tai sosiaalinen media? Mil-
tä näytää toimistotila, jossa työskennellään 
suuri osa ajasta visrtuaalitodellisuussisäl-
töjen avulla? Neliulotteinen mielivaltaisesti 
manipuloitava tila mahdollistaa aivan uu-
denlasiten sisältöjen suunnittelun massoille.
Ihmisen geeneissä on kuitenkin kirjoitettuna 
vahvasti luonnonympäristöön liittyviä reakti-
oita, joiden simulointi keinotekoisilla ärsyk-
keillä on vaikeaa. VIrtuaalisella luonnonym-
päristöllä on kuitekin onnistuttu saamaan 
ihmisissä fyysistä luontokokemusta vastaa-
via positiivisia fysiologisia reaktioita aikaan. 
Tämä nostaa virtuaalisen luonnonympäris-
tön merkityksen suureksi. Jos alamme viet-
tämään aikaamme merkittäviä määriä virtu-
aalitodellisuustyötiloissa tai medioissa, on 
todennäköistä, että monet näistä sisältävät 
luontoelementtejä nykyisten huonekasvien 
tavoin.

8.2.2. Standardit ja lainsäädäntö
Maisematietomallin kehityksessä merkittä-
vässä roolissa ovat suunnittelumateriaalien 
standardien kehittyminen. BIM-ympäristön 
suurin hyöty suunnittelulle on ollut raken-
nusten suunnitteluun käytettävien työkalu-
jen yhdenmukaistuminen tiedon protokollan 
osalta. Nykyisessä tilanteessa maisematie-
tomallin on joko sovittava tähän standardiin 
sen osien on pystyttävä sopimaan tähän 
ympäristöön. Tulevasiuudessa standardi-
en kehitystä voi kuitenkin ohjata uudenlai-
nen lähestyminen suunnitteluun. Lähteitäni 
lukiessa muutamien näkemysten mukaan 
rakennushankkeiden suunnittelulle oli-
si hyödyllistä ottaa holistisempi näkemys 
suunnittelun kokoavan yhtenäismallin osal-
ta. Tällaisessa kehityksessä maisematieto-
mallin rooli voisi olla merkittävä rakennus-
hankkeiden suunnitteluaineiston kokoavana 
tekijänä.
Tällaisessa tilanteessa maisematietomalliin 
sijoitettavilla mallikokonaisuuksilla voisi olla 
ominaisuuksia itsessään, jotka reagoisivat 
maisematietomallin sisällön kanssa. Tällai-
sella suunnittelukäytännöllä voitaisiin analy-
soida tehokkaasti kokonasisten rakennetta-
vien alueiden ominaisuuksia ja vaikutuksia 
niiden lähiympäristölle.
Virtuaalitodellisuuden mahdollistama koke-
muksellinen sisältö tulee näkemykseni mu-
kaan olemaan suuressa roolissa tulevasi-
uuden standardien määrittelyssä. Sen kyky 
havainnollistaa suunnitteluratkaisuja on nin 
helposti tulkittavissa, että etenkin erilaisissa 
osallistavan suunnittelun projekteissa sen 
käyttö tulee vähintäänkin hyvin yleiseksi.
Standardisoinnin ongelma on kuitenkiin 
aina sen kehittämisen hitaudessa. Edistyk-
sellisimmät ja hyödyllisimmät menetelmät 
tulevat aina olemaan standardien ulkopuo-
lella ja niiden avulla aikaansaatu materiaali 
menettää usein potentiaalinsa järjestelmän 
vaatimusten ollessa alkeellisia. Esimerkkinä 
tastä voidaan käyttää vaikka nykyistä tieto-
mallien avulla tehtyä työskentelyä ja näistä 
malleista suunnittelua ja rakentamista oh-
jaavia paperille tulostettuja otteita.
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Kuinka lähelle simuloidulla algoritmisella 
kasvillisuudella päästään todellista kasvin arkkitehtuurin 
muodostumista?

Mitkä ovat fyysisen maiseman eri elementtien 
parametrisoinnin pelkistämisen tasot, jonka jälkeen 
paraskin virtuaalisen maiseman simulaatio on vain 
heikko arvaus ehdotettujen suunnitteluratkaisuiden 
vaikutuksista fyysiseen maailmaan?

Voidaanko ympäristön elementeistä luoda 
parametrisoidut objektit maisematietomallin 
suunnitteluelementeiksi?

Mitkä maiseman elementit voidaan parametrisoida 
maiseman prosessin suunnitteluun riittävällä 
tarkkuudella?

Miten voidaan mitata virtuaalisen maiseman 
kokemuksellisen ja perinteisen suunnittelukäytön eroja?

Millaisia työkaluja voidaan kehittää todellisuudessa, 
joka sekoittaa fyysisen maailman ominaisuudet 
virtuaalisen sisällön mahdollisuuksiin? 

Millainen on tulevaisuuden suunnitteluaineiston 
standardi kokemuksellisten ympäristöjen yleistyessä?
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8.2.3. Kokemuksellisuus 
osallistavassa suunnittelussa
VIrtuaalitodellisuuden käyttöä on kokeiltu jo 
vuosituhannen vaihteesta lähtien erilaisissa 
osallistavissa suunnitteluhankkeissa. Sen 
merkittävin etu tilaajan ja käyttäjän kannalta 
on sen yksiselitteisyys varsinkin tilojen toi-
mivuuden kannalta. Virtuaalitodellisuuden 
avulla voidaan kokeilla erilaisten toimin-
taympäristöjen toimivuutta käytännössä. 
Kokemuksen avulla voidaan kokeilla, miten 
erilaisia operaatiota voidaan suorittaa niille 
suunnitellussa tilassa.  Esimerkkinä tästä 
voidaan käyttää vaikka sitä, kuinka monta 
askelta tehdastyöläinen joutuu ottamaan 
suunnitellulla työpisteellään. Toki tulevasi-
uudessa tällaiset työt hoitaa robotti.
Kaupunkisuunnittelussa kokemuksellinen 
simulaatio pääsee myös oikeuksiinsa. Vir-
tuaalitodellisuuteen voidaan luoda erilaisia 
skenaarioita tulevaisuuden kulttuuri-ilmiöi-
den vaikutuksista kaupunkitilaan. Hyvänä 
esimerkkinä tästä voidaan käyttää esimer-
kiksi simulaatiota siitä, miltä näyttää kaupun-
ki robottiautojen tulemisen jälkeen, kun 90% 
ajoneuvoista katoaa katukuvasta. Tällaisten 
kokemuksien avulla asenteita näiden kehi-
tyssuuntien vaatimiin tavoitteisiin pääsyyn 
voidaan kehittää. Kokemuksen vaikutus on 
aivan toinen kun kaavioin havainnekuvin tai 
videoin viestitty ajatus.

8.2.4. Virtuaaliset maisemat 
suunnittelukohteena
Virtuaalisen maiseman kysyntä kasvaa tu-
levaisuudessa kun virtuaaliset sisällöt moni-
puolistuvat ja sen kokemisesta tulee nopeaa 
ja kätevää. Millainen on tulevaisuuden toi-
mistotila? Millaiselta näyttää virtuaalitodelli-
suuskokemuksen kautta luettu verkkosivu? 
MIllainen on vanhainkotisi huone? Minun 
arvaukseni on, että virtuaalisilla maisemilla 
tulee olemaan suuri rooli näiden ympäristö-
jen kokemisessa.
Jos voisit viettää työpäiväsi tai aikasi van-
hainkodissa missä tahansa ympäristössä, 
veikkaan että luonnonympäristöllä tulee ole-
maan suuri rooli monen valinnassa.
Tämä avaa aivan uudenlaisen markkialueen 
maisema-arkkitehdeille. Luontokokemuk-
sen fysikaaliset vaikutukset syntyvät kehos-
samme ainoastaan, jos aivomme luulevat, 
että olemme läsnä luonnossa. Tällaisen ko-
kemuksen luomiseen vaaditaan maiseman 
rakenteen ja sen muodostavien elementtien 
ja prosessien osaamista.
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Tiivistelmä Kappale 8

ARVIO:
Kirjallisuuskatsaus:
Tukimuskysymykseni
Miksi rakennusteollisuuden muilla aloilla laajasti käytössä oleva tietomallinnusympäris-
tö ei ole maisemasuunnittelun aktiivisessa käytössä?
Mitkä ovat tämän kehityksen mahdolliset vaikutukset maisema-arkkitehtuurille?
Pystyin kirjallisuuskatsauksessa löytämään vastauksia esittämilleni kysymyksille ja sain 
mielestäni luotua perustelun maisematietomallini kaltaisen suunnittleuympäristön kehit-
tämiselle.
Aiheen laajuus aiheutti ongelmia
LIM-teoria:
Pyrin esittämään uskottavan tavan toteuttaa ideaalin maisematietomalliympäristön pe-
riaatteen, jonka avulla olisi mahdollista tehdä suunnittelua kokemuksellisessa ympäris-
tössä.

Onnistuin esittelemään nykyisin saativilla olevilla menetelmillä staattisen virtuaalisen 
maiseman.

Maiseman simuloinnin osalta työ jättää kuitenkin paljon arvauksen varaan. Tämän 
suuntainen kehitys työ vaatisi paljon tutkimusta, jotta sen perusteella voitaisi lähteä ke-
hittämään toimivaa simuloitua maisemaa suunnittelukäyttöön.

Automatisoidun kartoituksen perusteella voidaan luoda tarkka virtuaalinen maisema 
fyysisen maiseman rinnalle.

SUUNNITTELUN TULEVAISUUS:

Kokemuksellisella maisemalla tulee olemaan merkittävä rooli tulvaisuuden suunnittelu-
työssä.

Digitaalisten työkalujen rooli tulee olemaan tulevaisuuden suunnittelutyössä suuri. Nii-
den hallitseminen tulee olemaan suuri haaste tulevaisuuden suunnittelijoille.

Virtuaaliset maisemat suunnittelun lopputuotteena tulevat olemaan mielenkiintoinen 
markkina tulevaisuudessa.



105

8.3. Loppusanat

Maisema-arkkitehtuurin koulutus on aihepiiriltään laaja kokonaisuus, mutta maise-

ma-arkkitehdit ovat ammattikuntana pieni. Tämä aiheuttaa paradoksin alan kehitä-

misen kannalta. Laaja aihealue vaatii erikoistumista, mutta pieni ammattikunta ei 

tätä mahdollista. Suunnittelukentän muuttuminen monimutkaisemmaksi käytettyjen 

menetelmien ja työkalujen osalta kärjistää tätä ongelmaa. Maisema-arkkitehdin toi-

mintaympäristön kehittäjillä, muiden suunnittelualojen toimijoilla ja hankkeiden ra-

hoittajilla, on hyvin erilaiset tarpeet suunnittelutyökalujensa ominaisuuksista. Mai-

sema-arkkitehtien on hyväksyttävä tämä kehityssuunta, elleivät he löydä keinoja 

osallistua työskentely-ympäristönsä kehitykseen.

Olen tyytyväinen ratkaisuuni tehdä diplomityöni aiheesta, jossa sain yhdistää 

kiinnostukseni teknologiaa ja suunnittelutyötä kohtaan. Astuessani sivuun tavan-

omaisesta suunnittelulähtöisestä diplomityön aiheesta, kohti tutkimuksellisempaa 

näkökulmaa, tiesin ottavani vastaan suuren haasteen. Olin kuitenkin onnekas saa-

dessani työskennellä sellaisten ihmisten lähellä, jotka pystyivät tukemaan työsken-

telyäni käsittelemäni aiheen sisällöllisten ja työn muodollisten tavoitteiden saavutta-

misessa. Myös oppimiseni kannalta pidän tämän aiheen valitsemista onnistuneena 

valintana.
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Aihevalintani vuoksi työni tekeminen otti aikaa enemmän kuin osasin arvioida. Se 

kuitenkin auttoi minua syventymään aiheeseen, jonka parissa tulen työskentele-

mään oman yritykseni kautta tulevaisuudessa. Työni löydökset ja sen aikana teke-

mäni oivallukset auttoivat minua kartoittamaan ammatillisen urani tavoitteita. Aion 

jatkaa työni aihepiiriin syventymistä monissa eri yhteyksissä.

Maisema-arkkitehtien tulisi tunnistaa paremmin digitaalisten työkalujen potentiaali 

kehittää alalla käytettyjä suunnittelumenetelmiä. Uskon, että maisema-arkkitehdeil-

lä on parhaat edellytykset olla tulevaisuuden kokemuksellisten virtuaalisten maise-

mien kehittäjiä.
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Maisema-arkkitehdit itse, 
ovat ainoita, 

jotka voivat saada aikaan
muutoksen

käyttämiensä työkalujen
kehityksessä.
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