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Tiivistelmä 
Työn tavoitteena oli hyödyntää paikallista virtuaalitodellisuutta; VirtuaaliMaailmaa yksi-
tyisessä aluekehityshankkeessa. Tarkoituksena nykyaikaisesti viestiä hanketta ja aluetta 
ennestään tuntemattomille potentiaalisille rakennuttajille kuinka edistyksellinen, nyky-
aikainen, energiataloudellinen ja ympäristöystävällinen maaseutuympäristö oikealla si-
jainnilla voi olla asuinpaikkana.   Yhtäältä samalla tutkittiin, miten tuotettua materiaalia 
pystytään hyödyntämään eri tavoin, ja kehittämään jatkossa koko hankkeen elinkaaren 
ajalle. Hypoteesina oli, että virtuaalisuutta pystytään hyödyntämään kokonaisvaltaisella 
tavalla HermanOnkimaan kyläkonseptissa.  
     Virtuaalisuuden monipuolisesta hyödyntämisestä aluekohteissa onkin tutkimusaukko, 
jota työ täydentää. Olemassa olevan tutkimuskentän löydökset tukevat nykyteknologian 
mahdollistamien menetelmien kustannustehokkuutta, mutta niitä ei jostain syystä ole 
erityisemmin viety vielä aluekehitykseen, ei kuntapuolelle tai yksityisellekään. Matkai-
luala on yksi ensimmäisiä hyödyntäjiä, mutta matkailusektorikin vasta tutustuu virtuaa-
lisuuden tuomiin hyötytekijöihin.  
     Dronet, ovat puolestaan nousseet erittäin nopeasti hyödyllisiksi käyttötyökaluiksi 
useilla sektoreilla. Ne ovatkin työn keskeisin työkalu; suurin osa VirtuaaliHermanOnki-
maahan tuotetusta materiaalista on kerätty dronella. Osoittautuen muiden nykyteknolo-
gian synnyttämien instrumenttien kanssa erityisen kustannustehokkaiksi työkaluiksi 
aluekehityksessä. 
     Menetelmänä tutkimuksessa oli kyselytutkimus. Lisäksi kustannustehokkuus toden-
nettiin syntyneillä kuluilla (säästöillä) muihin metodeihin verrattuna, sekä tutkimusky-
selyn löydöksillä menetelmän hyödyllisyydestä. Kuntatoimeen ja kansalaisille osoitetun 
kyselyn vastaukset olivat lupauksia herättäviä virtuaalisuuden ja visuaalisuuden hyö-
dyistä aluekehityksessä, -markkinoinnissa, -brändäyksessä sekä viestinnässä ja osallista-
misessa. Se nähtiin kauttaaltaan tervetulleena lisänä ja kustannustehokkuutta puolsi huo-
mattava edullisuus lopputuloksesta tinkimättä. VirtuaaliHermanOnkimaa rakennettiin 
edullisesti opiskelijabudjetilla, ilman lainkaan ulkopuolista rahoitusta.  
     Jatkossa virtuaalisuus tulee lisääntymään ja uusia menetelmiä tulee jatkuvasti tietoi-
suuteemme. Onkin tärkeää, että akateeminen tutkimuskenttä pysyy kehityksen kärjessä 
ja tutkimukset ovat ajantasaisia. Tämä työ esitteli menetelmän, joka on ensimmäinen laa-
tuaan ja sitä voidaankin pitää versiona 1.0. Lisäksi huomiota tulee keskittää tulevaisuu-
dessa myös siihen ovatko metodit lisäarvoa tuottavia vai vain tech-pushia.  
 
Avainsanat VirtuaaliMaailma, virtuaalisuus, virtuaalitodellisuus, aluemarkkinointi, 
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Abstract 
This study aims to answer questions related to the virtual reality; virtuality and how to 
take advantage of it in modern era. New-tech tools are in heavy use and study targets to 
take those to practice in the field of spatial sphere. Hypothesis states that an innovation 
introduced in this study; VirtuaaliMaailma, is cost-efficient tool and spatial development 
projects benefit in various ways of it. In general, there is scarcely studies on union of vir-
tuality and spatial development projects. It is rather unknown combination. However, 
there is a lot of studies about virtuality, visualization, drones and social media.  
    Paper tries to get into the field of the study via these more single fielded researches. 
Method of this study was questionnaire survey which was targeted to the experts in public 
sector and more qualitive study was made for the common people. Cost-efficiency was 
proved by summary of questionnaire and the real cost of the project.  
     The actual construction process of the VirtuaaliHermanOnkimaa relies a lot on drones. 
UAV’s generate the cost-efficiency of the project with multiple capabilities they offer.  
    As well summary proves there is a true benefit and demand for this sort of virtual new-
tech tools in area development processes and beyond. The results were overwhelming in 
general. However, VirtuaaliMaailma is just a first phase in virtuality coming to the field 
of urban studies and planning, as well as to the marketing and branding; to the spatial 
sphere in a whole. There is a demand for more quality studies about this collision of dif-
ferent usages of virtuality and other new-tech tools in spatial branding, planning, com-
mercialism, messaging and in community involvement. 
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Alkusanat 
 
Alkusysäys työlle tuli, kun hankin dronen, ja mietin, kuinka pystyisin hyödyntämään sitä 
työssäni. Lopulta useiden eri hyödyntämistapojen tunnistamisen, ja käytännön hyödyntä-
misen jälkeen syntyi VirtuaaliMaailma menetelmä.  
 
Työn aihe ja VirtuaaliMaailma muodostui teknologia- ja drone-harrastusteni, laajan toi-
menkuvani ja opintojeni yhteen tulemana; ne kaikki yhdessä loivat edellytykset Virtuaa-
liMaailman luomiselle. Lisäksi yksi tärkeä tekijä oli pienen pojan mielikuvitus, jonka 
merkitys on ollut hyvin suuri ja sitä on ruokkinut poikieni, Untamon ja Hemmon edesot-
tamuksien seuraaminen.  
 
Kaikki on tehty pääasiassa yhden miehen voimin. Prosessin aikana on kuitenkin ollut 
yhteistyökumppaneitakin apuna. Joskin enemmänkin olisi kaivattu, ja koko Virtuaali-
Maailma hanke oli liiaksi yksin olemattomalla budjetilla puurtamista. Tästä syystä olen 
tyytyväinen itse lopputulokseen, mutta tiedän että parempaan olisi pystytty, jos resurssit 
olisivat olleet kunnossa. Niin taloudelliset- kuin myös henkilöresurssit. Ideoiden vaihta-
mista unohtamatta.  
  
Suurimman kiitoksen haluan osoittaa vaimolleni Jennille, joka on joutunut sietämään hir-
vittävän paljon pellepelottomanhattu päässä pyörimistäni. Toiseksi haluan kiittää entistä 
esimiestäni Lauri Pourua, joka onnistui luomaan ihanteellisen innovaatioihin kannusta-
van työympäristön. Kolmas kiitos kuuluu Kirsikka Riekkiselle ja Sonja Kniivilälle, joiden 
avulla tekstiin tuli akateemista otetta, eikä se jäänyt vain loputtomaksi tekemisen meinin-
giksi ja ideatulvaksi.   
 
Lisäksi tahdon kiittää Viljo Levelää ja kaikkia projektissa tavalla tai toisella mukana ol-
leita! 
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Johdanto 
 
Nykyteknologia tarjoaa uusia tehokkaita, helppokäyttöisiä ja edullisia keinoja monenlaisiin 
käyttötarpeisiin. Tässä työssä tullaan perehtymään kustannustehokkaiden uusien työkalujen 
hyödyntämiseen aluekehityskohteen markkinoinnissa ja viestinnässä, samalla pyrkien tuot-
tamaan arvokasta käyttökelpoista materiaalia ja seurantaa koko kohteen elinkaarelle raken-
netussa VirtuaaliMaailmassa, VirtuaaliHermanOnkimaassa (VHO). Nykyteknologialla vii-
tataan (Marshall 2019) uuteen teknologiaan, joka tarjoaa merkittävän parannuksen jo vakiin-
tuneihin työkaluihin verrattuna. Tässä työssä näitä työkaluja ovat muun muassa dronet1, 360 
-kamerat ja käsigimbaalit. Näiden lisäksi keskeisessä roolissa ovat helppokäyttöiset nykyai-
kaiset tietokoneohjelmat, joilla lopputuote VHO varsinaisesti luodaan.  
 
Näitä nykyteknologiaan tukeutuvia instrumentteja käyttäen rakennetaan paikallinen virtuaa-
litodellisuus; VirtuaaliMaailma, VirtuaaliHermanOnkimaa. HermanOnkimaa -projekti on 
Keski-Uudenmaan järvimaisemassa Mäntsälässä sijaitseva omakotialueen tulevaisuusmal-
liksi nimetty energiataloudellinen uusi asuinalue (Levelä 2019). VirtuaaliMaailmalla pyri-
tään markkinoimaan, brändäämään ja viestimään yleisesti alueesta, samalla osallistaen ih-
misiä alueen muodostumisessa. VirtuaaliMaailmaa voidaankin sanoa uusiin tuotanto ja kä-
sittely instrumentteihin tukeutuvana alue-, kunta- tai kohdekehitystyökaluna. Kuntakehitys-
työkaluna siksi, että VirtuaaliMaailma on suunniteltu alun perin vastaamaan kuntatoimen 
tarpeisiin ja ensimmäinen VirtuaaliMaailma, VirtuaaliMäntsälä rakentuikin kesäkuussa 
2019 Uudellemaalle Mäntsälään. HermanOnkimaa–projekti huolimatta siitä, että sijaitsee-
kin Mäntsälän kunnassa, on täysin yksityisen maanomistajan vetämä hanke.  
 
VirtuaaliMaailmalla on patentti vireillä kirjoittamishetkellä Patentti- ja rekisterihallituk-
sessa. Välipäätöksessään patenttiviranomainen tunnisti, että konsepti täyttää kaksi vaadi-
tuista kolmesta kriteeristä; uutuuden ja teollisen hyödyntämismahdollisuuden (Liite 1). Tar-
kentava vastine on toimitettu patenttiviranomaiselle kolmannesta ehdosta, jonka on täytyt-
tävä. Tämä on keksinnön olennaista eroavuutta jo olemassa olevista keksinnöistä kuvaava 
kriteeri.  
 
Patentoitavuuden edellytyksenä on lisäksi keksinnöllisyys. Suomen patenttilaki määrittelee 
keksinnöllisyyden, sillä kuinka selvästi se eroaa tunnetusta tekniikasta (Patenttilaki 2 §). Eu-
roopan patenttisopimus puolestaan vaatii, että ratkaisu ei saa olla itsestään selvä alan am-
mattimiehelle. Sanamuoto eroavaisuuksista huolimatta edellytykset on samat. Oeschin (et 
al. 2014:78–79) mukaan alan ammattimiehenä voidaan pitää henkilöä, jolla on laaja tieto-
määrä kyseiseltä alalta, muttei keksinnöllisyyteen vaadittavaa mielikuvitusta tai luovuutta. 
(Oesch et al. 2014:78–79). Mielikuvituksella ei ole rajoja, toisin kuin tiedolla. Täten uutta 
kehittäessä tarvitaan aina mielikuvitusta.  

 
1 Suomen kielen sanakirjan mukainen kansankielinen sana miehittämättömälle ilma-alukselle on drooni, mutta drone ni-
mityskin on tiedostettu ja listattu (Kielitoimisto 2019). Kuitenkin drone on vahvasti vakiintunut ainakin toistaiseksi käyt-
tökieleen, ja myös ammattikieleen, ja sitä tullaan käyttämään tästä syystä tässä työssä (Kielikello 2019). Myös yleisesti 
käytössä olevat UAV- Unmanned Aerial Vehicle ja uudempi UA-Unmanned Aircraft ovat varsin yleisiä, ja laajalti tiedossa 
olevien lyhenteidensä vuoksi ne olisivat hyviä vaihtoehtoja käyttökieleen tässä työssä myös. (Droneinfo 2019 ) Niistä on 
kuitenkin pidättäydytty suomenkielisen toteutuksen vuoksi. Lisäksi ilmenee ilmaisuja kuten lennokki ja pienoiskopteri. 
Drooni sanan käyttöä puoltaisi se, että vaikka drone sanana perusmuodossaan sopii suomalaiseen puhekieleen hyvin, niin 
se ei kuitenkaan sovi sanamuototaivutuksiin lainkaan yhtä hyvin. Näillä kaikilla eri termeillä viitataan tyypillisesti samaan 
asiaan; miehittämättömiin ilma-aluksiin. 
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Tässä luodussa virtuaalitodellisuudessa (Van Kerrebroeck et al. 2017), yhdistyy monta tek-
niikkaa, ohjelmistoista teknisiin instrumentteihin. Kaikkia yhdistää se, että ne ovat nykyai-
kaisia, kustannustehokkaita työkaluja, joista saa kaiken irti, kun ne yhdistetään pienen pojan 
mielikuvitukseen. VirtuaaliMaailman sisältö, joka voi sisältää muun muassa lukuisia mate-
riaaleja tieteellisistä dokumenteista, 3d-malleihin, osallistaviin kyselyihin ja videoihin on 
tärkeässä osassa tässä rakennetussa alueellisessa virtuaalitodellisuudessa.  
 
Markkinoinnissa virtuaalisuutta ja sen vaikutuksia on tutkittu, sekä hyödynnetty jo verrattain 
pitkään, yhtäältä aluemarkkinoinnissa tämä on jostain syystä ollut hyvin vähäistä. Siihen 
kuinka ihmiset saadaan ennen kaikkea saapumaan paikalle ja tekemään se aidosti eläväksi, 
tarjoaa virtuaalitodellisuus tai yleisemmin virtuaalisuus työkalun. Matkailun edistäminen 
onkin yksi jo tiedostetuista hyödyistä (mm. Griffin 2017; Van Kerrebroeck 2017 et al.).   
 
On todettukin virtuaalitodellisuuden olevan yksi lupaavimmista nousevista tekniikoista kau-
pallisella sektorilla. Se avaa yrityksille ovia aivan uusiin ympäristöihin, maailmoihin. Asia-
kas voi sukeltaa hotellin sisälle tai matkakohteeseen. Useat yritykset tutkivat ja kehittävät 
virtuaalitodellisuuden tarjoamia mahdollisuuksia; esimerkiksi Jaguar Wimbledonin tennis-
turnauksen sponsorina tarjosi virtuaalikierroksen stadionille, josta löytyi muun muassa ten-
nispelaaja Andy Murray. Yritykset tarjoavat virtuaalikierroksia, joissa kuluttajat pystyvät 
tutustumaan yritysten tarjontaan. (Van Kerrebroeck 2017 et al.) 
 
Digitalisaatio taas on mahdollisesti suurin voima, joka rakentaa tulevaisuuden markkinoita. 
Yleisesti koskien kaikkea onkin todettu, että jos et ole mukana digitalisaatiossa ja hyödynnä 
nykytekniikkaa toimissasi, sinua ei ole olemassa enää pian (Lewis & Dart 2014:37–40). 
Tämä koskee myös paikkakuntia. Jo pelkästään älypuhelimien tulo oli kuin tulvaportit olisi 
avattu, ja sen vaikutukset vain kasvavat päivä päivältä, kun uusia innovaatioita syntyy päi-
vittäin. Nämä ovat myös kaikkien saatavilla mobiilisovelluksina, ja tämän lisäksi ihmiset 
ovat täysin tottuneita käyttämään näitä työkaluja. Vanhat markkinointikeinot eivät usein 
toimi jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa yhteiskunnassa ja kilpailuasetelmassa 
(Kotler et al. 2002; Rainisto 2003). Jotta paikat pystyvät pitämään ja parantamaan asemansa 
on niiden omaksuttava oikea markkinointistrategia. Paikkamarkkinointi on globaalia ja kaik-
kien paikkojen on kehitettävä uusia kilpailuetuja säilyttääkseen asemansa. Tämän vuoksi 
paikkojen täytyy jatkuvasti kehittyä ja tuottaa palveluita, joita nykyiset ja potentiaaliset uu-
det asukkaat, yritykset, sijoittajat sekä vierailijat käyttävät ja tarvitsevat. (Rainisto 2003: 12) 
 

1.1 Tutkimuksen aihe 
 
Työssä keskitytään VirtuaaliMaailmaan (kts. 3.1), ja virtuaalisuuden sekä nykyteknologian 
tarjoamiin hyödyntämismahdollisuuksiin aluekehityksessä. Tapaustutkimuskohde sijaitsee 
Uudellamaalla Mäntsälän kunnassa Hermanonkimaan kylässä, Isojärven rantavyöhykkeellä. 
Koska aluekehitysprojekti on ollut työtä tehdessä ensimmäisten rakennuttajien hakemisvai-
heessa, on pääpaino materiaalin tuottamisessa projektin tunnettavuuden lisäämisessä, brän-
din luonnissa ja markkinoinnissa. Samalla ottaen potentiaaliset asukkaat ja rakentajat mu-
kaan alueen kehitykseen, osallistamalla heitä ja kuuntelemalla markkinoiden kysyntää. 
 



 

 
 

Tarkoituksena on virtuaalisesti ja visuaalisesti viestiä hanketta, ja aluetta ennestään tunte-
mattomille potentiaalisille rakennuttajille kuinka edistyksellinen, nykyaikainen, energiata-
loudellinen ja ympäristöystävällinen maaseutuympäristö oikealla sijainnilla voi olla asuin-
paikkana.   Yhtäältä samalla tutkitaan, miten tuotettua materiaalia pystytään hyödyntämään 
ja kehittämään jatkossa koko hankkeen elinkaaren ajalle.  
 
Tutkimuskysymykset: 
 

1. Kuinka virtuaalisuutta VirtuaaliMaailmaa käyttäen, pystytään hyödyntämään alue-
kehitysprojektissa kokonaisvaltaisesti; markkinoinnissa ja suunnittelussa sekä osal-
listamisessa, viestinnässä ja brändäyksessä? 
 

2. Kuinka ihmiset kyselytutkimuksen perusteella kokevat virtuaalisen työkalun käytön? 
 

Hypoteesi: 
VirtuaaliMaailmalla ja nykyteknologian tarjoamilla instrumenteilla pystytään luo-
maan kustannustehokkaasti visuaalisia ja virtuaalisia kokonaisuuksia, jotka sisältä-
vät visualisoitua tietoa sekä kevyempää menoa virtuaalitodellisuudessa, kokonaisuu-
dessa, jossa yhdistyy aluemarkkinointi ja -suunnittelu, -viestintä ja -brändäys sekä 
osallistaminen. 

 
Työssä hyödynnetään alueellista virtuaalitodellisuutta VirtuaaliMaailmaa, joka alun perin 
suunniteltiin kuntatoimeen täysin vastaavalla perusidealla kuin VHO:n. Tässä tutkimuksessa 
tutkitaan konseptin skaalautuvuutta myös pienemmälle aluetasolle ja yksityiseen toimeen. 
HermanOnkimaa -projekti on yksityisen maanomistajan vetämä hanke. Ensimmäinen Vir-
tuaaliMaailma valmistui kuitenkin jo kesäkuussa 2019 Mäntsälän kunnalle   https://virtuaa-
limaailma.visualviestinta.com/v/3v8jkrGOz49. 

1.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimus perustuu akateemisiin tutkimusaiheeseen relevantteihin julkaisuihin, joita on 
käyty läpi työn tieteellisen pohjan varmistamiseksi ja olemassa olevan tiedon toteamiseksi. 
Näiden tutkimusteemoja ovat olleet virtuaalisuus, aluemarkkinointi ja dronet. Nämä kaikki 
aihepiirit ovat varsin uusia ja niiden yhdistelmästä ei ole tietoa tarjolla merkittävästi. Esi-
merkiksi virtuaalisuutta ja markkinointia on tutkittu, mutta ei laajemmassa aluemarkkinointi 
yhteydessä, vaan on pysyttäydytty esimerkiksi tuotemarkkinoinnissa. Osasyynä tähän lienee 
se, että yksityinen sektori on ottanut uudet työkalut nopeammin käyttöönsä ja aluemarkki-
nointi useasti on kunnan tai julkisessa omistuksessa olevan yhtiön vastuulla. Droneja puo-
lestaan on tutkittu monesta näkökulmasta viime vuosina (ks. mm. Mansikkaniemi 2019; Il-
marinen 2018; Louhelainen 2018; Pryzilla et al. 2019), mutta tekijän tietojen mukaan Virtu-
aaliMaailman tapainen kokonaisvaltainen hyödyntäminen on jäänyt vähiin.  
 
Akateemisia julkaisuja haettiin muun muassa Aalto -yliopiston tietokannoista, Google Scho-
larista ja ResearchGatesta, sekä julkaisujen lähdeluetteloiden mukaisesti. Muihin aluekehi-
tyshankkeen teemoihin haettiin tutkimusperäistä tietoa (ks. mm. Holstila & Hämäläinen 
2019; Batty 2018; Salvanechi 2002; Koponen et al. 2017), sekä seurattiin laajasti luotettavia 
painettuja julkaisuja (ks. mm. Ervasti et al. 2019; Huuhtanen 2019a; Nurmes 2019). Lisäksi 
VirtuaaliMaailman kehitysvaiheessa on suoritettu lukuisia testejä dronella, sekä eri ohjel-
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mistoilla ja nykyteknologiaan nojaavilla työkaluilla, kuten käsigimbaali ja 360-kamera. Ta-
pahtumat kuten kolme päiväinen Commercial UAV Conference Europe Amsterdamissa esi-
tyksineen antoivat puolestaan lisätukea akateemisille julkaisuille dronealasta.  
 
Jotta saataisiin tietoa ihmisten suhtautumisesta ja virtuaalisuuden vaikutuksista asenteisiin 
ja kiinnostavuuteen hanketta kohtaan laadittiin kyselytutkimus, joka oli suunnattu kansalle, 
rakennuttajille sekä kuntien ammattilaisille. Kyselyt tehtiin erillisillä verkkolomakkeilla ja 
tämän ansiosta pystyttäisiin reflektoimaan potentiaalisten muuttajien, rakennuttajien ja kun-
tatoimen ammattilaisten vastauksia keskenään. 
 
Kirjallisuustutkimuksen, kyselytutkimuksen ja VirtuaaliHermanOnkimaahan kuluneen työ-
ajan ja kustannusten, sekä VHO:n sisällön avulla pyritään päätännössä vastaamaan tutki-
muskysymyksiin ja hypoteesiin: 
 
Tutkimuskysymykset: 

1. Kuinka virtuaalisuutta VirtuaaliMaailmaa käyttäen, pystytään hyödyntämään alue-
kehitysprojektissa kokonaisvaltaisesti; markkinoinnissa ja suunnittelussa sekä osal-
listamisessa, viestinnässä ja brändäyksessä? 
 

2. Kuinka ihmiset kyselytutkimuksen perusteella kokevat virtuaalisen työkalun käytön? 
 

Hypoteesi: 
VirtuaaliMaailmalla ja nykyteknologian tarjoamilla instrumenteilla pystytään luo-
maan kustannustehokkaasti visuaalisia ja virtuaalisia kokonaisuuksia, jotka sisältä-
vät visualisoitua tietoa sekä kevyempää menoa virtuaalitodellisuudessa, kokonaisuu-
dessa, jossa yhdistyy aluemarkkinointi ja -suunnittelu, -viestintä ja -brändäys sekä 
osallistaminen. 

 
Hypoteesi testataan toteutuneilla kustannuksilla ja työmäärällä, kyselytutkimuksen mukai-
sella vaikuttavuudella sekä vertailulla saman tyyliseen lopputulokseen pyrkineen Vanhan 
Vääksyn virtuaalioppaaseen, joka on saanut huomattavan julkisen tukirahan (Nousiainen & 
Jakonen 2019).  
 

1.3 Työn rakenne  
 
Tämä työ etenee tarkemmalla aiheeseen perehtymisellä, VirtuaaliMaailman ja tapaustutki-
muksen esittelyllä, kyselytutkimuksella, ja lopulta päätyen yhteenvetoon johtopäätöksineen 
(Kuva 1).  
 
Ensin lukijalle tehdään tutuksi visuaalisuuden, virtuaalisuuden ja aluemarkkinoinnin yhty-
mäkohdat teemaan, sosiaalista mediaa unohtamatta. Tämän jälkeen perehdytään drone -maa-
ilmaan lukuisine käyttötapoineen, ovathan ne olleet VirtuaaliMaailmassa se keskeisin työ-
kalu, mahdollistaen menetelmän alhaiset tuotantokulut.  
 
Tätä seuraa tutustuminen itse VirtuaaliMaailmaan, HermanOnkimaa -projektiin sekä Virtu-
aaliHermanOnkimaan luomiseen. Kyselytutkimuksen esittely ja tulokset yhteenvetoineen 
seuraavat edeltävää konseptiesittelyä, ja varsinaista työvaihetta. Lopuksi on yhteenvedon ja 
johtopäätösten vuoro. 



 

 
 

 
Kuva 1 Diplomityön rakenne 
 
 

2  Virtuaalisuus ja aluekehitys 
 
Työn kulmakivat ovat dronet, virtuaalisuus ja aluekehitys sekä näiden yhteen tulemana syn-
tynyt VirtuaaliMaailma. Tässä kappaleessa perehdytään virtuaalisuuteen, visuaalisuuteen, 
markkinointiin sekä droneihin aluekehityksessä. 
 
 

2.1 Visuaalisuus, virtuaalisuus ja aluemarkkinointi 
 
Visualisoinnin tarkoitus on tuottaa ymmärrystä, ei kuvia. – Ben Shneideman  
(Koponen et al. 2017:15) 
 
Näköaisti on vahvin aistimme (Koponen et al. 2017:17–19). Pääasiallisesti kuluttajille ohja-
tussa materiaalissa visuaalisuus on vahvasti esillä. Liikkuvaa kuvaa hyödynnetään entistä 
useammin, kun jokaisen tekijän, harrastajista ammattilaisiin saatavilla on kalustoa laajalti 
kohtuuhintaan. Harrastuksen aloittaminen on helppoa, ja kun kynnys aloittaa on matala, niin 
harrastajamäärät kasvavat jatkuvasti. Kuvaus tavalla, jos toisella on muun muassa nykynuo-
risolle täysin arkipäivää. He myös kuluttavat tuotettua visualisoitua materiaalia paljon ja 
liikkuvat luonnollisesti digiympäristössä.  
 
Vuorovaikutus on viestintää, viestintä on osa ajattelua ja visuaalinen esitystapa on usein 
tehokkain tapa viestiä tietoa kirjoittavat Koponen, Hilden ja Vapaasalo Tieto näkyväksi -
kirjassaan (2017). Tieto ei saa olla tylsää. Jos tieto halutaan näkyväksi, luetuksi ja ymmär-
retyksi on se tehtävä helposti ymmärrettäväksi, kiehtovaksi, kiinnostavaksi sekä visuaa-
liseksi (Kuva 2). 
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Kuva 2 Essi Huotari. Visualizing Knowledge. 10.5.2019 Otaniemi. 
 
Tanskalainen urbanisti Jan Gehl on jo pitkään kertonut maailmalle, kuinka meidän täytyisi 
suunnitella ihmisille kaupunkeja ja kuinka ihmisten mittakaava on avain onnistumiseen 
(Gehl 2010; Gehl & Svarre 2013). Vaikka esimerkiksi dronet ovat sinänsä kaukana maanta-
son ajattelutavasta ne mahdollistavat visuaalisen materiaalin tuotannon, jolla pystytään itse 
asiassa juuri saavuttamaan ihmiset ja suunnittelemaan heille uutta ympäristöä. Loppukäyt-
täjille. Tässä visuaalisuus on avainasemassa, sen avulla pyritään saamaan ihmisiä kiinnostu-
neiksi ja osallistutuiksi. Saamaan kansan huomio. Olemalla tylsän harmaa sitä ei luultavasti 
tapahdu. Samalla, vahvimman aistimme vuoksi olemme rakentaneet maailmaamme jo näi-
hin päiviin asti. Teatterit ovat tietyn kokoisia, samoin urheilukentät ja kerrostalotkin ovat 
pysyneet tietyn kokoisina ja korkuisina osittain siksi, että vahvimman aistimme, näköaistin, 
rajat ovat hyvin tiedossa (Gehl & Svarre 2013:110–118).  
 
Toisaalta visualisointia käyttämällä ei kuitenkaan tarvitse muuttua kevyttä höttöä tuottavaksi 
organisaatioksi, johon ihmisillä on mennyt luotto. Nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia asi-
oita; luotettavuus ja visuaalisuus.  Visualisoinnin tuleekin esittää vain tosia väitteitä todelli-
sesta maailmasta. Visualisointi on Koponen et al. (2017:20–24) mukaan datan esittämistä, 
visuaalinen esittäminen ja visualisointi eroavat täten toisistaan. Nykyajan kalustolla kuten 
dronet, käsigimbaalit ja 360 -kamerat pystytään tuottamaan materiaalia visuaalisesti sekä ne 
voivat olla myös visualisointi työkaluja.  
 

2.1.1 Virtuaalisuus  
 
Virtuaalitodellisuus voidaan määritellä ympäristöksi, joka on luotu tietokoneella tai muulla 
tekniikalla, jossa käyttäjä kokee olevansa vahvasti läsnä. Biocca (1992:5–6) on määritellyt 
läsnäolon tunteen jakautuvan kahtia; ympäristön elävyyteen ja interaktiivisuuteen. Elävyys 
koostuu kahdesta tekijästä: aistisensorivaikuttimista ja avaruudellisesta syvyydestä, joka 
määräytyy laadun mukaan (resoluutio). Verrattuna 2d -tuotantoon virtuaalitodellisuus tar-
joaa kokonaisvaltaisemman, aidomman tuntuisen kokemuksen (Shih 1998).  
 
Virtuaalimaailma on kirjallisuudessa määritelty (Van Kerrebroeck 2017 et al.) avatar-hah-
mon sisältämäksi pelimäiseksi ympäristöksi, jossa käyttäjä ohjaa avataria. Virtuaalitodelli-
suudessa käyttäjä liikkuu, tai on liikkuvinaan itse. VirtuaaliMaailman nimi viittaakin siis 
virtuaalimaailmaan, joskin itse konsepti on vahvasti virtuaalitodellisuuden mukainen. Van 



 

 
 

Kerrebroeckin (et al. 2017) tutkimus keskittyi brändikokemuksien elävyyden lisäämiseen 
virtuaalitodellisuuksien avulla. Virtuaalitodellisuutta käyttämällä asiakaskokemus pystyttiin 
saamaan elävämmäksi ja todentuntuisemmaksi kuin kaksiulotteisella videomainonnalla. Tä-
män todettiin vaikuttavan kokonaiskokemukseen ja tunteeseen brändiä kohtaan. Positiivinen 
asenne brändiä kohtaan taasen todettiin vaikuttavan kuluttajan kulutuskäyttäytymiseen. 
Tästä syystä virtuaalitodellisuuden strateginen käyttö markkinointiviestinnässä tulisikin al-
leviivata. 
 
Mainonta on aina kehittynyt olemassa olevan tekniikan kanssa samaa tahtia. Radiosta tele-
visioon, internetistä mobiililaitteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Tämän vuoksi virtuaalisuus 
on luonnollinen seuraava askel. Lisäksi se on nykyteknologian mahdollistamana hyvin kus-
tannustehokas toteutustapa. 3d-mallit ja 360-kierrokset ovat avanneet aivan uusia teknolo-
gian hyödyntämismahdollisuuksia. Nämä tarjoavat uuden interaktiivisen, osallistavan ja elä-
vän alustan käyttäjille. Markkinointikirjallisuudessa on todettu, että elävä, rikas esitystyyli 
kerää enemmän positiivisia kuluttajavastauksia esimerkiksi asenteissa (Van Kerrebroeck 
2017 et al.).  
 
Uusi tekniikka mahdollistaa kuluttajan tutustumisen tuotteeseen tai kohteeseen, visuaali-
sessa, todentuntuisessa ympäristössä. Nämä virtuaalitodellisuudet ovat kolmiulotteisia to-
dellisuuksia, joissa asiakkaat pääsevät tutustumaan tuotteisiin itse liikkumalla ja kääntele-
mällä tuotteita, toisin kuin tyypillisessä kaksiulotteisessa mainonnassa. Näin kuluttajat pys-
tyvät kuvittelemaan miltä heistä tuntuisi tai kuinka eläisivät, jos he omistaisivat tuotteen 
(Van Kerrebroeck 2017 et al.). Nykyään perinteinen virtuaalikierros on jo hyvin virtuaali-
nen, kuitenkin saavuttaakseen aidomman virtuaalitodellisuuden, mikä viittaa vahvasti käyt-
täjänsä tuntemuksiin, läsnäolon tunteeseen, tulee hänen usein käyttää virtuaalilaseja tutkies-
saan virtuaaliympäristöä. Virtuaalilasien alhainen hinta tekee niistä houkuttelevia hankintoja 
suurelle yleisölle (Van Kerrebroeck 2017 et al.). Hinnat lähtevät kirjoittamishetkellä 20 eu-
ron cardboard malleista ylöspäin. Useat sovellukset, myös maksuttomat, tukevat nykyään 
VR-lasien käyttöä.   
 
Elävyyden, aitouden tuoma vaikutus taas on todettu olevan kolme kertaa pelkkää interaktii-
visuutta voimakkaampi. Tämä alleviivaa elävyyden, aitouden tunteen merkitystä tärkeim-
pänä tekijänä läsnäolon tunteen saavuttamisessa (Cheng et al. 2014). Virtuaalitodellisuus 
mahdollistaa korkeamman läsnäolontunteen (Dede 2009).  Tutkimukset (Van Kerrebroeck 
2017 et al.) ovat osoittaneet, että 3d-maailma erottuu selvästi edukseen markkinoinnissa ver-
rattuna kaksiulotteisuuteen. Tämä vaikutus oli tosin havaittavissa vain geometrisilla tuot-
teilla, jotka pystyvät tarjoamaan lisäarvoa käänneltäessä. Lisäksi tutkimusryhmät ovat usein 
hyvin homogeenisia kuten nuorista koostuvia. Kokonaisuutena markkinointi 3d-ympäris-
tössä tai virtuaalitodellisuudessa vaikutti positiivisesti tuotetietouteen, brändin tunnistami-
seen ja asenteeseen sitä kohtaan. On huomioitavaa, että nämä testit tehtiin objekteilla, ei 
ympäristöillä. Van Kerrebroeckin (et al. 2017) tutkimus totesi, että panostukset virtuaali-
markkinointiin 2d -markkinoinnin sijaan voivat olla hyödyllisiä. Tapauskohtaisesti, harkin-
nanvaraisesti. 
 

2.1.1.1 Ihmiset ja sosiaalinen media 
 
Ihmiset luovat jatkuvasti siteitä toisiinsa ja viestivät ulkopuolisille paikasta pelkällä olemi-
sellaan, käyttäytymisellään. Puskaradion kautta moni asia etenee paremmin kuin virallisia 
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kanavia pitkin (Shareef et al. 2017). Kun vierailijat kertovat ulkopuolella paikasta, alkaa 
muodostua paikan brändi. Samalla poismuuttaneet viestivät paikasta kertomatta siitä sanal-
lisesti mitään; käyttäytymisellään ja olemuksellaan. He ovat kaikki mukana paikan mieliku-
van, brändin muodostumisessa. Ihmisten osallistuminen vahvistaa heidän paikkaan kuulu-
vuuden tunnetta, ja toisaalta tekee heistä arvokkaita tekijöitä paikkabrändin luomisessa. Täs-
täkin syystä päättäjien on tärkeitä tiedostaa ihmisten välisten kanssakäymisten ja vahvan 
paikkaidentiteetin merkitys paikkakunnan brändille. Tätä kautta myös vetovoimalle. Jotta 
paikalliset viestisivät onnellisuutta ja vieraanvaraisuutta tulee heidän olla tyytyväisiä kau-
punkiin, sekä omata vahva paikkaidentiteetti, vahva yhteenkuuluvuuden tunne ympäristönsä 
kanssa (Casais et al. 2019). Ihmiset itsessään ovat kaupunkikulttuurin luojia ja talouden edis-
täjiä (Acharya & Rahman 2016). Nämä samat ihmiset ovat myös ne, jotka saavat paikan 
tuntumaan elävältä (Herezniak 2018).  
 
Yhdyskuntasuunnittelunseuran artikkelissa vuonna 2019 Päivi Nurmes kirjoittaa sosiaali-
sesta mediasta suunnittelussa. Sillä some on tiukasti kytköksissä yhteiskunnan trendeihin ja 
sen muodot sekä ilmiöt vaikuttavat suuresti myös muuhun uuteen tuotantoon kuten palvelut 
ja kaupanala, on hyvä tiedostaa myös virtuaalisuuteen ja visuaalisuuteen panostamista poh-
tiessa, että vuonna 2018 16-89 vuotiaista suomalaisista 82 % käytti internetiä päivittäin tai 
lähes päivittäin ja 57 % seurasi jotain sosiaalisen median kanavaa vähintään viikoittain (Nur-
mes 2019). Sosiaalisesta mediasta onkin tullut kansalaisten vaikuttamisen väline, jonka 
kautta suuri yleisö pystyy ottamaan avoimesti kantaa, sekä haastamaan julkista valtaa hal-
lussaan pitäviä tahoja, myös kaupunkisuunnittelijoita. 
 
Shareef et al. (2017) tutkivat ihmisten suhtautumista markkinointiin sosiaalisessa mediassa 
ja havaitsivat merkittäviä eroja siinä, kuka viestii tässä sosiaalisessa ja vapaassa kanavassa. 
Havainnot olivat hyvin vahvoja sen puolesta, että ihmiset suhtautuvat hyvin varautuneesti ja 
jopa ärsyyntyneesti virallisiin tahoihin sosiaalisessa mediassa. Some-kanava nähtiin kansan 
kanavana, johon markkinavoimien virallinen viestintä ei kuulu. Kuitenkin, jos markkinointi 
onnistuttiin hoitamaan niin sanotun puskaradion kautta siten, että yhteisön jäsenet hoitivat 
sen, oli näkemys somen kautta markkinointiin tällöin positiivinen ja luotettava. Käyttäjät 
eivät pidä tätä markkinointina vaan keskinäisenä kokemuksien jakona, jolloin luottamus läh-
teeseen on korkeampi. Myös esimerkiksi julkisuuden henkilön kautta tuleva markkinointi 
oli huomattavasti tehokkaampaa kuin virallisia kanavia pitkin. (Shareef et al. 2017) 
 
Kuntaliiton vuonna 2018 tekemän kyselyn perusteella somen käyttö kuntatoimessa oli huo-
mattavasti yleisempää muilla aloilla kuin maankäytössä (Nurmes 2019). Alan ammattilaiset 
suhtautuvat sosiaaliseen mediaan ristiriitaisin tuntein. Osallistamis- ja vuorovaikutus kana-
vana se tarjoaa puitteet, mutta toisaalta some koetaan jopa liiankin uhmakkaaksi villiksi län-
neksi, johon ei uskalleta mennä omalla nimellä. Somen seuraamiseen kuluu myös aikaa, jota 
ei ole ennestäänkään ylimääräistä. Toiseksi kuka huutaa kovimpaan asenne ei auta negatii-
visten tunteiden torjumisessa. Kaiken kaikkiaan someympäristöön suhtaudutaan tulevaisuu-
den kanavana, vaikka se onkin ollut elämässämme jo kymmenen vuotta, mutta toisaalta, 
jonka potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty kovinkaan hyvin aluekehityksessä (Nurmes 
2019). Sosiaalinen media ja virtuaalisuus ovat myös täysin integroitavissa toisiinsa. 
 
Sosiaalinen media vuorovaikutteisuudestaan huolimatta ei välttämättä, varsinkaan kuntien 
kohdalla tarkoita kovinkaan vuorovaikutteista ympäristöä. Interaktiivisuus ja kommentoin-
tikin jää tyypillisesti vähiin. Toisaalta tiedottaminen sosiaalisessa mediassa voi saavuttaa 
kansan tästä huolimatta, mutta Shareefin (et al. 2017) tutkimus osoittaa, että tässäkin on 



 

 
 

suuresti parannettavaa. Toisaalta Kourtit (et al. 2019) huomauttaa kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien kohteiden matkailuun keskittyvässä työssään, että sosiaalisen median kanavia, 
joita matkailu käyttää, voidaan hyödyntää monilla tavoin. Matkailu taas on aluemarkkinoin-
nissa merkittävä segmentti. Matkailijat taas ovat aluebrändin muodostumisen yksi pilari 
 
Nurmeksen (2019) artikkeli alleviivaa sosiaalisen median ja kyselyiden eroavaisuuden. Ky-
selyistä tyypillisesti puuttuu interaktiivisuus, jonka some mahdollistaa. Näiden kahden erot-
taminen osoittautui suhteellisen hankalaksi tutkimuksessa. Voimme todeta, että edelleenkin 
osallistamisen avulla saadaan kansalaisista vain hyvin pienen osan mielipide. Esimerkkinä 
jos 10 000 täysi-ikäisen asukkaan asemakaava-aluetta kehitettäessä saadaan suuria ponnis-
teluita käyttäen jopa 1 000 asukkaan mielipide tavalla tai toisella kerättyä, on tämä siltikin 
vain 10 prosenttia alueen väestöstä. Tämä olisi valtavan hyvä otanta. Kunnallisvaaleissa ää-
nestysprosentti on tyypillisesti noin 60 % (Tilastokeskus 2019). Tämän perusteella voidaan 
todeta, että nykyisilläkin kunnallisilla osallistamismenettelyillä saadaan siis suurimman osan 
kanta esiin. He ovat vaaleissa äänestäneet parhaan mahdollisen henkilön edustamaan heitä. 
Tällä tavoin ulkoistaneet päätöksenteon. Lisäksi voidaan olettaa ihmisen miettivän vaaliva-
lintaansa tarkemmin kuin yllättäen tullutta kyselyä asiasta, josta heillä ei ennestään ole mah-
dollisesti riittävästi tietoa. Kuntapäättäjät saavat asiat asiantuntijoiden valmistelemina ja 
heillä on tästä johtuen edellytykset tehdä rationaalisia päätöksiä. Jos osallistaminen vaatii 
suuria ponnisteluita ilman mainittavia tuloksia, voitaisiinko tämäkin resurssi käyttää parem-
min toiseen käyttötarkoitukseen? Tai tuleeko tällöin äänekkään vähemmistön kanta esille? 
Asiaa tulee tutkia jatkossa myös tästä suunnasta.  

2.1.2 Aluemarkkinointi 
 
Mainonnalla on kolme päätarkoitusta a) lisätä tuotteen tunnettavuutta b) saada ihmiset osta-
maan tuote c) muistuttaa ihmisiä tuotteen olemassaolosta (Kotler et al. 2015). Tietotekniikan 
sekä sosiaalisenmedian käyttö lisääntyy jatkuvasti, varsinkin nuorilla. Erityisesti suurten toi-
mijoiden kuten kunnat ja aluekehittäjät, budjeteissa panostukset uusiin mainontakeinoihin 
on nähty erityisen kustannustehokkaina toteutustapoina (Thackeray et al. 2009). Virtuaali-
todellisuuden hyödyntäminen turismipalveluissa erityisesti on kasvava aihe ja mielenkiin-
non kohde. Kattava virtuaalitodellisuuden käyttöönotto turismissa sisältää mahdollisuuksia 
muun muassa paikkasuunnitteluun, kokemuskehittelyyn ja syrjäisten, herkkien tai hankalasti 
saavutettavien paikkojen suurelle yleisölle avaamiseen. Opetus ja käyttäjien opastus, viihde, 
sekä laaja-alainen osallistaminen mukaan laskettuna.  
 
Monet tutkijat ovat tutkineet tiedon merkitystä matkavalintoihin (mm. Bieger & Laesser 
2004). Tätä tiedon tuottamista on muun muassa virtuaalikierros, jossa pääset paikanpäälle ja 
voit olla voimakkaasti läsnä virtuaalitodellisuuden ansiosta, sekä hankkia samalla tietoa tu-
kemaan valinnantekoa. Useat toimijat myös nojaavat vahvasti visualisoituun mainontaan 
kohdemarkkinoinnissa (MacKay & Smith 2006; Aziz & Zainol 2011). Virtuaalikierrokset 
ovat parhaimmillaan hyvin visuaalisia kokemuksia, ei pelkästään virtuaalisia. Tekniikan ke-
hittyessä uusia innovatiivisia tapoja tuoda kohdetta visuaalisesti esille otetaan käyttöön jat-
kuvasti positiivisen kohdebrändäyksen muodossa (Griffin et al. 2017).  
 
Paikkamarkkinointi tarkoittaa paikan luomista, joka tyydyttää kohderyhmän tarpeet. Se on 
onnistunutta, kun kansalaiset ja yritykset ovat tyytyväisiä yhteisöönsä, vierailijat viihtyvät 
ja sijoittajat saavat sijoituksilleen vastinetta (Kotler et al. 2002:183). 
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Paikan, aluekohteen kehittäminen tarkoittaa tutkijoiden mukaan kohteen systemaattista pit-
käjänteistä kehittämistä, niin että kohteen luonteenomaiset, luonnolliset vahvuudet ja alueen 
potentiaaliset voimat ovat vahvasti koko prosessin keihään kärkenä (Kotler et al. 2002:57). 
Eurooppalaiset yhteisöt, paikat, kaupungit ovat kilpailuasetelmassa toisiinsa nähden. Tämän 
takia on tärkeää hallita paikkamarkkinointi, jotta paikat pystyvät säilyttämään kilpailuase-
mansa. Säilyttämään elinvoimansa, vetovoimansa (Kotler et al. 1999; Rainisto 2003). Paik-
kamarkkinointia käytetään lukuisien eri tavoitteiden saavuttamiseksi kuten positiivisen ima-
gon luomisessa, jotta yritykset, kiinteistökehittäjät, turistit, instituutiot ja tapahtumat ynnä 
muut valitsisivat kohteeksi juuri tämän tietyn sijainnin. Nykyään alueiden täytyy houkutella 
turisteja, työnantajia ja lahjakkaita henkilöitä sekä löytää vientituotteilleen asiakkaat. Tämän 
vuoksi sijaintien, paikkojen, kaupunkien, olisi tärkeää omaksua strategisen paikkamarkki-
noinnin keinot ja hallinta valitun brändin luomisessa (Kotler & Gertner 2002:253; ks. myös 
Rainisto 2003). 
 
Rainiston mukaan paikkoja tulee markkinoida kuten tuotteita ja palveluita yksityisissä yri-
tyksissä (Rainisto 2003; 12).  Markkinoinnin yleistyökalut voidaan kääntää paikkamarkki-
nointiin. Usein hyvin tunnettu nimi luo yksistään mahdollisuuksia ja sen varaan onkin hyvä 
rakentaa brändiä. Kunnilla on yleisesti lukuisia toimia, joista niiden täytyy huolehtia, ter-
veydenhuollosta kaavoitukseen ja kaikkea siltä väliltä. Täytyy houkutella asukkaita ja yri-
tyksiä, samalla huolehtien nykyisistä ja tehden säästötoimia aina tarpeen tullen. Paikkamark-
kinoinnissa tarvitaan tuoreita ideoita ja uusia työkaluja. Aluebrändäyksellä voidaan pyrkiä 
luomaan alueenimagosta halutunlainen. Brändäys on paikkamarkkinoinnin yksi osa-alue. 
Aluebrändäys onkin nykypäivän kuumimpia puheenaiheita aluemarkkinoijilla.  Kuinka erot-
tua muista on suuri kysymys, jota kysytään useilla paikkakunnilla meillä ja muualla.  
 
Aluepalveluidenkehittämisen tulisi luoda laadukasta ympäristöä asukkaille ja mahdollisille 
tuleville. Näitä palveluita ovat esimerkiksi koulut, julkinen terveydenhuolto ja päiväkodit. 
Aluesuunnittelu puolestaan keskittyy asioihin kuten arkkitehtuuri, maankäyttö, tekniset pal-
velut ja maisema-arkkitehtuuri (Rainisto 2003: 26). Taloudellisen funktion tarkoitus tässä 
yhtälössä taas on parantaa paikan taloudellista kilpailukykyä. Paikkamarkkinointi taas on 
vahvasti kytköksissä tähän kaikkeen; nämä kun luovat edellytykset aluemarkkinoinnille.  
 
Eri toteutusmalleja aluekehityshankkeissa ovat julkinen, yksityinen ja kumppanuushank-
keet. Suomessa ja Euroopassa julkisen sektorin kokonaan toteuttama malli on tyypillisin 
(Kotler et al. 1999: 103). Lainsäädäntömme asettaa kuntien velvoitteiden ja yhdenvertaisen 
kohtelun vuoksi omat haasteensa toiminnalle yksityisen sektorin kanssa. Voimme kuitenkin 
nähdä kumppanuushankkeiden lisääntyvän jatkuvasti erityisesti suurissa projekteissa, jotka 
usein edellyttävät toimivaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Yksityisen to-
teutettaessa myös riskit ovat heillä; korkea riski, kunnon palkinto.  
 
Aluetta kehitettäessä taloudellisesti nousee yksi asia yli muiden; kilpailuedun löytäminen, 
sen kehittäminen ja rakentaminen. Tämä voidaan tavoittaa muun muassa rakentamalla vahva 
paikallinen yhteisö, yritysten ja koulutuksen yhteen sovittamisella tai erikoistumisella esi-
merkiksi kiertotalouteen tai digitaalisuuteen. Lisäksi verkostoituminen on kokonaisuudessa 
hyvin tärkeää. Kilpailuedun löytämiseen ja rakentamiseen ei ole toisaalta nopeata ratkaisua. 
On huomattu, että taloudellinen kehitys tapahtuu pääosin klustereissa tai kaupungeissa ylei-
sesti. Näitä voidaan pitää hyvin kehittyneinä innovaatio- ja tietorikkaina paikkoina. Nämä 
klusterit myös kasvavat ja kehittyvät jatkuvasti; uusia työpaikkoja syntyy ja päätöksenteko 
keskittyy näille alueille. (Rainisto 2003: 30) 



 

 
 

 
Paikkamarkkinoinnissa kohderyhmän tarpeet tulee ottaa huomioon, paikkatuotteen on vas-
tattava näihin tarpeisiin. Jokaisen alueen tulee määritellä ja viestiä vahvasti omista vetovoi-
matekijöistään, lisäarvoa ja kilpailuetua tuottavista tekijöistä (Rainisto 2003: 34).  
Aluemarkkinoinnin kohderyhmät jakaantuvat Rainiston mukaan asukkaisiin, vierailijoihin, 
yrityksiin ja vientiin. 
 
Paikkamarkkinointi voi merkitä tietyn osa-alueen, ominaisuuden vahvaa korostamista (Ash-
worth & Voogd 1994), tai kokoalueen myymistä sellaisenaan siitä muodostuneen imagon 
kautta. Tämä imago on voitu muodostaa vahvan brändäyksen kautta. Mainonta ja markki-
nointi ovat kuitenkin vain työkaluja alueen imagon muodostumisessa ja vetovoimassa (Rai-
nisto 2003: 38). Samoin kuin VirtuaaliMaailma on vain työkalu, eikä sitä tule käsitellä muut 
metodit turhaksi tekevänä ylivertaisena vaihtoehtona kaikelle.  
 
Paikkamarkkinointi on myös prosessi, jossa paikalliset aktiviteetit nivoutuvat kohderyh-
mään tiukasti. Päämääränä maksimoida sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, sekä muut laajem-
mat taustalla vaikuttavat asiat (Ashworth & Voogd 1994: 41). Alue voi tehdä monia toimia 
vetovoiman lisäämiseksi.  
 
Koetler (et al. 1999) on jakanut kehityskohteet neljään osa-alueeseen: 

1. Paikan muotoilu ja luonne, estetiikka ja arkkitehtuuri. 
2. Paikan fyysinen ulottuvuus, infra ja tilat. 
3. Palvelut 
4. Vapaa-aika ja viihde.  

 
Aluebrändäys tuo lisäarvoa sijaintiin, tavoitteena asetetun brändi-identiteetin saavuttaminen 
(Rainisto 2003. ks. myös Rainisto 2001). 
 
Yleensä alueiden brändinimet ovat paikan maantieteellisiä nimiä. Tällöin ihminen osaa yh-
distää asian saman tien tähän sijaintiin, muodostaen välittömästi tietynlaisen mielikuvan pai-
kasta. Tämä mielikuva tulee maineesta tai symboleista kuten logo tai vaakuna, nimestä, 
yleiskuvasta ja sijainnista (Rainisto 2003: 44. ks. myös Shimp 2000). Kuten Suomesta syn-
tyvät viisi ensimmäistä mielikuvaa vuosituhannen alussa. (Rainisto 2003: 51): 

1. Lappi 
2. Joulupukki 
3. Metsä 
4. Sauna 
5. Telekommunikaatio (Nokia) 

 
Poimintoja jo vuosituhannen alkupuolella tehdyistä, mutta edelleen hyvin ajankohtaisista 
(Rainisto 2003:213-218) ehdotuksista paikkamarkkinointi käytännöiksi ovat: 
 

1. Paikkamarkkinointi tulee nähdä kokonaisvaltaisesti ja hoitaa samalla holistisella ta-
valla kuin yksityisyritykset. Palveluiden tarjonta, alueen palvelupaketin tarjoaminen, 
ei ole aluemarkkinointia 

2. Paikkamarkkinoinnissa tulee fokusoida tarkasti ja keskittyä mahdollisuuksiin tai si-
jaintiin. Haulikkoammunta ei ole tehokasta, kun kerran paikan, kohdealueen resurssit 
ovat rajalliset.  
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3. Muun muassa yhdenvertaisuus lainsäädäntö asettaa haasteita alueen yksityisten pal-
veluiden markkinointiin. 

4. Selkeä tavoitteidenasettelu, ja -seuranta parantaa tuloksia 
5. Paikat, joilla on oma brändi ovat vetovoimaisempia kuin ne, joilla ei ole. 
6. Jos alueen infrastruktuuri ei ole vielä brändäyksen mukainen tulee aluemarkkinointia 

lykätä, kunnes se valmistuu 
7. Paikkoja pystytään brändäämään ihan siinä missä tuotteitakin. Tähän tarvitaan uniik-

kien omaperäisten erottuvien ominaisuuksien löytämistä niin että sijainti erottuu kil-
pailijoistaan selvästi. 

8. Kumppanuusmalli on useasti toimiva metodi, jota kuitenkin käytetään Pohjois-Eu-
roopassa kulttuurihistoriallisista syistä varsin vähän. 

9. Kumppanuusmallit ovat tärkeitä projektien läpiviemiseksi. 
10. Kumppanuusmallit johtavat luotettavampaan ja tulosorientoituneempaan suunnitte-

luun ja toteutukseen kuin toteutukset ilman yksityisen sektorin mukanaoloa. 

2.2 Dronet 
 
VirtuaaliMaailman synnyn keskiössä on miehittämättömät ilma-alukset; dronet. Droneala 
on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, mutta kuitenkaan kiinteistöala, tai etenkään 
kuntatoimi ei ole vielä kovinkaan innokkaasti ottanut laitteita käyttöönsä. RPAS-haun avulla 
tulee näkyviin 33 kuntaa kirjoittamishetkellä (Traficom 2019) Suomen 311 kunnasta (Kun-
taliitto 2019), jotka ovat tehneet OPS M1-32 (Trafi 2018) mukaisen ilmoituksen toiminnan 
harjoittamisesta ja sallineet sen julkaisemisen rekisterissä. Ilmoitus tulee tehdä ennen käyt-
töönottoa. Kiinteistöala puolestaan on hitaasti alkanut lisäämään laitteiden käyttöä markki-
noinnissa kuvien, videoiden ja kerrosnäkymiä kuvaavien 360-kuvien avulla. Asuntoesitte-
lyissä virtuaalikierrokset ovat jo arkipäivää. Tosin ne ovat olleet toistaiseksi tiukasti sisäti-
loihin sidottuja. 
 
Vaikka droneja on rakennettu jo pitkän aikaa niin tämä viimeisin kehitysaskel, joka on mah-
dollistanut niiden tulon ihmisten jokapäiväiseen elämään virkistys- ja ammattikäytössä, on 
ollut todella vauhdikas (Dronelife 2018; Quadcopter Arena 2018; Nuojua 2017). Aikakau-
dellemme tyypillisesti tämän kaltaiset suuret muutokset ja mullistukset tulevat nopeasti ja 
useasti maailma ei ole valmiina, vaikka teknisiä esteitä ei olisikaan. Niin myös droneissa, 
joissa sääntelyn, turvallisuuden ja valvonnan ympärillä on kysymyksiä. Toisaalta yksityi-
syyden suojan. 
 
Traficomin asiantuntijana toimivaa Henri Hohtaria haastateltiin työhön, jotta saatiin viran-
omaisen näkökulma alan kehitykseen, tuoreeseen lainsäädäntöön sekä viranomaisen tie-
dossa oleviin lukemiin muun muassa onnettomuuksien, väärinkäytösten ja käyttöönottoil-
moitusten osalta. Kuntatoimella ei oletettavasti ole syytä salata ilmoitusvelvollisuuttaan. Jul-
kaisun evänneet toimijat ovat Traficomin mukaan lähes täysin yksityisiä. Hohtari ei saanut 
mieleen kuntia lainkaan, jotka olisivat tämän tiedon julkistamisen estäneet. Viranomainen 
lähestyy niitä, jotka eivät ole toimintailmoitusta tehneet, mutta käyttävät dronea ensin kevy-
esti kehotuksella. Muita toimia ei ole vielä jouduttu ottamaan käyttöön. (Hohtari 2019) 
 
Dronejen kehityksen voi ajatella olevan vasta samassa pisteessä missä puhelimet olivat sil-
loin, kun joillakin lapsilla oli Nokia 5110 puhelimet koulussa. Tuolloin elettiin 90-luvun 



 

 
 

loppua, tutkimuksen tekijän lapsuutta. Vertauskuva ei ole täydellinen ja sitä voi ruveta pyö-
rittelemään ja huomata näiden vertaamisessa joitain merkittäviä eroavaisuuksia. Yhtäältä jos 
yritetään kuvata missä pisteessä dronet menevät se on osuva. Ensiaskeleita otetaan vasta.  
 
Droneista on ehditty kirjoittaa kuitenkin jo useita opinnäytetöitä Suomessa, erityisesti am-
mattikorkeakouluissa vuosina 2015-2019 (mm. Nuojua 2017; Matilainen 2018; Mäki 2018). 
Tiedeyhteisökin on paneutunut laitteisiin tutkimuksissaan (mm. Przybilla et al. 2019; 
Themistocleous 2019; Latha et al. 2019). Työt ovat pitkälti keskittyneet yhteen erityiseen 
osa-alueeseen, kuten maanviljely ja metsätalous, tai mittaus ja mallinnus. Paljon on keski-
tytty dronejen avaamiin mahdollisuuksiin ns. ammattikäytössä. ”Ammattikäyttö” taas tavan-
omaisesti on mielletty pitävän sisällään aiheita kuten maatalous, rakentaminen, valvonta, 
turvallisuus ja liikenne. Tällä tavoin myös yksi suurimmista konferensseista maailmalla 
Commercial UAV Conference luettelee toimialat (Karpowicz 2019).  
 
Yksityiset hankkivat laitteita taas aivan toisiin tarkoituksiin kuten valo- ja videokuvaus. Tä-
män lisäksi kuitenkin voimme päivittäin nähdä markkinointimateriaalia, elokuvia, musiik-
kivideoita, urheilulähetyksiä ja tv-sarjoja, joissa on dronella tuotettua materiaalia. Still-kuvia 
käyttäviä muita media-alan toimijoita unohtamatta. Muun muassa näiden alojen ammatti-
maisuudesta ei liene syytä keskustella.  
 
Työssä on ollut suuresti mukana myös keskustelut ja tilaisuudet, konferenssit, joihin on osal-
listuttu. Näistä merkittävimpänä Commercial UAV Conference Amsterdamin RAI-keskuk-
sessa 8-10.2019. Paikalla oli lukuisia ammattilaisia ympärimaailmaa konferenssi puhujina 
ja esittelemässä keksintöjään näyttelyn puolella, sekä tietenkin keskustelemassa toistensa 
kanssa tästä nousevasta alasta. 

2.2.1 Dronet ja media-ala 
 
Nykyiset dronet ovat mahdollistaneet aivan uusien käyttötarkoituksien luomisen, eivätkä ne 
ole enää vain armeijan käytössä oleva sotatoimiin soveltuva laite vaan uusia käyttötarkoi-
tuksia syntyy jatkuvasti ympäri maailmaa. Viimeisimpinä ovat tavara-, ja ihmiskuljetukset. 
Suurin syy tähän lienee hintojen alentuminen tekniikan kehittymisen ohella. Droneilla suo-
ritetut tehtävät korvaavat vanhoja sillä se on kustannustehokkaampaa; nopeampaa, edulli-
sempaa ja turvallisempaa. Laadun kärsimättä. (ks. esim. Karpowicz 2019; Divakaran 2019; 
Ackerman 2019; Norton 2019). Dronejen kustannustehokkuus on todettu myös viihdeteolli-
suudessa. Aiemmin jos haluttiin saada näyttävää kuvamateriaalia mainoksiin, esitteisiin tai 
elokuviin, oli tilattava helikopteri tai lentokone suorittamaan tehtävä. Tai käytettiin erilaisia 
ajo- ja nostolaitteita (Louhelainen 2018: 7). Nykyisin tämä on niin kustannustehokasta dro-
neilla, että laitteet on yleistyneet valtavasti viihteenteossa. Jo edullisienkin dronejen kuvan-
laatu on laadukasta, ja se ylittää useasti esimerkiksi suoratoistopalvelujen tarkkuuden (ks. 
esim. Salmisalo 2015. Pryzilla et al. 2019). 
 
Jussi Louhelainen (2018) toteaa dronekuvaamisen tulleen jäädäkseen AV-tuotantoihin me-
diatuotannon opinnäytetyössään. Erityisesti budjetti puoltaa dronejen käyttöä. Tuottajalle on 
tärkeää toimia budjetin rajoissa ja tämä pätee myös toimintavarmuuteen ja oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan olevaan kalustoon. Aikataulut ovat tiukkoja ja mahdolliset viivästykset kos-
kevat koko tuotantoryhmää. Dronet eivät vaadi kuljetuskalustoa ja ne tarjoavat hyvin hyö-
dyllisen lisän nykypäivän moninaisiin AV-tehtäviin, erityisesti kun toimitaan tiukalla bud-
jetilla. Toisaalta haittana on se, että ilma-alukset ovat vaikeampia hallita, ja kerran kun ne 
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eivät kulje kiskoilla on otosten uusinnat ovat hankalampia. Lisäksi äänitys lennokin ollessa 
mukana on hyvin haastavaa. Dronet kun eivät ole äänettömiä. Turvallisuustekijätkin puolta-
vat useasti perinteisempiä työkaluja; ihmisjoukkojen tai muuten haastavien ympäristöjen ku-
vaus asettaa aina turvallisuus riskin dronea käytettäessä. (Louhelainen 2018). 
 
Journalistitkin ovat ottaneet dronet käyttöönsä viime vuosina ja tälläkin käyttäjäryhmällä 
kustannustehokkuus on yksi avainsanoista (Ilmarinen 2018). Ne antavat täysin uuden visu-
aalisen perspektiivin jokapäiväiseen käyttöön; drone kulkee mukana hyvin helposti ja sen 
saa käyttövalmiiksi yhdessä minuutissa. Koska ilma-aluksilla päästään vaikeisiin, jopa vaa-
rallisiin paikkoihin terveyttä vaarantamatta ovat ne hyödyllisiä varsinkin kriisialueilla, luon-
nonkatastrofien kuvaamisessa ja teollisten onnettomuuksien ilmasta tallentamisessa. Media-
talot ovat ottaneet dronet hyötykäyttöön ulkourheilutapahtumia, kuten golf ja ralli kuvatessa. 
Toisaalta loppujen lopuksi journalismissakin uusi kalusto tuo vain uuden tavan kuvata. Kes-
kiössä on vieläkin se, kuinka kuvaa käytetään, ja mitä se sisältää (Ilmarinen 2018). Edelleen 
ihmisiä kiinnostaa ihmiset ja ilmasta kuvattuna ei saa ihmiskohtaloita ja henkilökohtaista 
draamaa rakennettua kovinkaan helposti. Samalla on huomattava, että dronet ovat toimituk-
sille hyvin uusi asia, niin kuin koko yhteiskunnalle. Jatkossa investoinnit ja innovaatiot saat-
tavat luoda jotain aivan uutta tälläkin sektorilla. (Ilmarinen 2018). 

 
Ilmarinen (2018) droneja ja journalismia tutkivassa työssään käsittelee myös yksityisyyttä 
ja sen suojaa, sekä sananvapautta. Dronejen kohdalla on kaksi oleellista kysymystä; missä 
menee raja, ettei dronella tunkeuduta kotirauhan suojaamaan paikkaan kuten omakotitalo-
tontti? Tai missä vaiheessa dronekuvaus muuttuu salakatseluksi? Toisaalta voidaan ajatella, 
että jo nyt ja koko ajan olemme ulkona ollessamme avaruudessa olevien satelliittien lins-
sissä. Matka on pitkä, mutta niin on kameroiden tehotkin (Hohtari 2019; NASA 2019). Tra-
ficomin mukaan nämä ovat hankalia kysymyksiä ja ennakkotapauksia ei vielä ole. Nyrkki-
sääntönä voidaan pitää, että jos tallentaa tunnistettavia ihmisiä ja varsinkin, jos julkaisee sen, 
niin tällöin rikotaan olemassa olevaa säätelyä (Hohtari 2019). 
 
 

2.2.2 Dronet insinööritoimessa 
 

2.2.2.1 Mittaus ja mallinnus  
Droneja pystytään hyödyntämään perinteisissä maanmittausalan tai vastaavissa insinööritoi-
missa, kuten tässäkin työssä on tehty. Fotogrammetria, eli kuvista tehtävä mittaus, on mene-
telmä, joka mahdollistaa tämän (Mäki 2018). Kun kuvan etäisyys ja kulma kohteeseen on 
tunnettu, voidaan kuvatusta kohteesta tehdä digitaalinen malli, jota pystytään käsittelemään 
ja mittaamaan tietokoneen avulla.  
 
Fotogrammetriaohjelmisto käy läpi jokaisen syötetyn kuvan ja etsii niistä yhteisiä pisteitä, 
joiden perspektiivin mukaan piste ja kameran paikka asetetaan kolmiulotteiseen koordinaa-
tistoon (Mäki 2018). Lopputuloksena saadaan pistepilvi kohteesta. Tätä ennen tietokoneoh-
jelma on autonomisesti prosessoinut kuvat, ja tämän vaiheen kestoon vaikuttaa suuresti tie-
tokoneen teho ja suoritettava työ. Fotogrammetria vaatiikin tietokonekalustolta hyvää suo-
rituskykyä.  

 



 

 
 

Mäki näkee, että ilmakuvista voidaan tuottaa lähes loputon määrä hyödyllistä dataa, kuten 
ajankohtaisia tiekartastoja ja korkeus- ja maastokarttoja paneutuessaan dronella tuotettuihin 
ilmakuviin. Fotogrammetrialla, pystyy tuottamaan esimerkiksi alue- ja tilavuusmittauksia 
sekä tuottamaan pistepilviä mitä moninaisempiin toimiin. Muun muassa rakennusteknisessä 
suunnittelussa fotogrammetrian avulla luodut pinta- ja maastomallit ovat jo käytössä (Lau-
rila 2012: 2). Kuvien sijaintitarkkuus on yleensä liian heikko suurta tarkkuutta vaativiin töi-
hin, ja kuvien sijoitus kohdennuspisteiden avulla (eng. Ground Control Point) on tyypilli-
sesti tarpeen. (Mäki 2018) 

 
Laserkeilaus on kaukokartoitustekniikka, jossa mitataan laserkeilaimella kolmiulotteinen 
pistepilvi. Fotogrammetriaan verraten laserkeilaus on tarkempi ja se tuottaa usein tiheäm-
män pistepilven, sekä läpäisee peitteisen maaston, kuten metsä, erinomaisesti (Matilainen 
2018). Heikkoutena laserkeilauksessa on huomattavasti kalliimpi kalusto mikä auttamatta 
syö dronen kustannustehokkuutta monissa toimissa. 
 
Kuntatoimi on alkanut rakentaa 3d-kaupunkimalleja laajalti ja dronet ovat erinomainen apu 
näiden työstämisessä. Haaraniemi käsittelee työssään Kaupunkimalli ja mallinnus fotogram-
metrisin keinoin. Selvitys Kalajoen kaupungille (2018) kaupunkimalleja laajasti ja kaupun-
kimallin rakentamista käytännössä reilun 12 000 asukkaan Kalajoen kunnalle. Haasteina 
Haaraniemi näki muun muassa resurssien riittämättömyyden kaupunkimallin ylläpitoon ja 
sen täyteen hyödyntämiseen. Tämä vaatisi paljon toimintamallien ja järjestelmien purka-
mista ja uudelleen rakentamista. Toinen merkittävä tekijä on kaupunkimallien standardi-
sointi. Kirjoittamishetkellä tapoja tehdä on useita. Ongelma ilmenee, kun jaetaan dataa talon 
ulkopuolelle taholle, jolla on käytössä eri ohjelmamuodot ja laitteet.  CityGML:n, joka on 
XML-kieleen perustuva tietomalliformaatti (BIM), tarkoituksena on luoda yleiset määritteet 
3d-kaupunkimallille. Haaraniemi mainitsee VHO:ssakin käytetyn AutoDeskin Infraworks 
360 ohjelmistopaketin toimivaksi työkaluksi kaupunkimallin rakentamisessa. (Haaraniemi 
2018) 
  
Valokuvia on käytetty kartoitus toimissa jo hyvin pitkään, kuten Suomen peruskartoituk-
sessa toisen maailmansodan jälkeen. Tämä oli teknisesti mahdollista vain ilmakuvien avulla. 
Ilmakuvia on käytetty jo 1930-luvulta asti valtakunnallisissa kartoitustöissä. Maanmittaus-
palvelu Puttonen Oy oli tehdyssä selvityksessä varovaisen innostunut, suhtautuen varauk-
sella kaikkeen drone puheeseen. Heidän mukaansa vanha kalusto ja toimintatavat eivät ole 
ikääntyneet vielä vaan vastaavat edelleen parhaiten moneen tehtävään. Esille nostetaan mer-
kittävänä hidastavana tekijänä dronejen yleistymiseen maanmittaustoimijoilla Maanmittaus-
laitoksen tarjoama laadukas ilmainen laserkeilausmateriaali (Hölttä 2019). Toisaalta työssä 
ei ollut otettu huomioon täysimääräisiä hyötyjä, joita dronet tuovat muun muassa materiaalin 
laajuuden jatkojalostamisen myötä.  
 
Ilmakuvatun materiaalin pistepilvien tarkkuutta on vertailtu aiemmin ja sitä millä kuvapei-
tolla päästään JHS 185 mukaisiin (JUHTA 2014) tarkkuusvaatimuksiin fixed-wing lennok-
kia käytettäessä mittaustehtävissä. Julkaistussa testissä sivupeiton nähtiin olevan riittävä 80 
prosentilla, jotta saavutettiin JHS 185:n mittausluokka 1 Taajama-alueet, joilla maa on erit-
täin arvokasta ja joilla on voimassa sitovan tonttijaon asemakaava tai rakennuskielto täl-
laisen asemakaavan laatimista varten. Pituuspeitossa riitti selvästi alempi peittoprosentti; 
52 %. Testit tehtiin fixed-wing tyyppisellä lennokilla ja kuvat otettiin Sony RX1RII kame-
ralla. (Sirviö 2018). Yleispiirteisistä mittaustarkkuuksista on luotu taulukko (Taulukko 1) 
Pasi Laurilan maanmittaustekniikan merkkiteoksessa (Laurila 2012: 41).  
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Taulukko 1 Eri tehtävissä vaadittavat yleispiirteiset mittaustarkkuudet (Laurila, 2012 s.41) 
 

 

2.2.2.2 Rakentaminen 
 
Thomas Gröninger (2019) saksalaiselta 47 00 työntekijän Strabagilta kertoi Commercial 
UAV Conferencessa (CUAVC) kuinka heidän kansainvälinen rakennusalan yrityksensä oli 
ottanut dronet laajalti käyttöönsä. Gröninger teroitti, että digitalisaatio on enemmän kuin 
tabletteja työmaalla. Strabagilla on kymmeniä ilma-aluksia käytössä ympäri Eurooppaa. 
Käyttötarkoituksia niillä ovat muun muassa työnseuranta, maastomallit, tilavuuslaskennat, 
valvonta, työmaasuunnitelmat, kartoitus ja työtilanteista todistusaineiston tallennus. Tämän 
lisäksi droneja hyödynnettiin jo BIM-malleissa ja tekoälytekniikassa. Viimeksi mainittuihin 
on myös suuret panostukset menossa, ja ne nähdään entistä voimakkaammin osa-alueina, 
joissa dronet voisivat olla avuksi. (Gröninger 2019) 
 
Dronesovellusten ja ohjelmien markkinajohtaja Pix4D esitteli CUAVC:ssa rakennustoimen 
sovelluksiaan varsin yllätyksettömästi: mittaus, mallinnus, volyymilaskenta ja painotus oli 
paljolti työmaaseurannassa. Lisäksi he esittelivät kraana applikaationsa, joka puolestaan 
viittasi jatkuvaan uuden kehittämiseen, sekä dronejen heikkouksien tunnistamiseksi ja niihin 
sopeutumiseksi. Drone kun on sääolosuhteille hyvin altis ratkaisu. (Norton 2019) 
 
Kansainvälinen infra-alan toimija Ferrovia on löytänyt droneille käyttötapoja, jotka tosin 
ovat hyvin tyypillisiä, laajalti tiedossa olevia. Kuitenkin se, että isot toimijat todella käyttä-
vät ja uskovat dronejen tulevaisuuteen on aina lupauksia antavaa ja toivoa herättävää. Vaik-
kakin CUAVC konferenssissa kuultiin myös, kuinka rakennusala on hankala toimiala, joka 
uudistuu hitaasti. (Siles 2019) 
 
Sveitsissä, jossa on yksi maailman korkeimman käyttöasteen omaava rautatieverkko droneja 
käytetään paljon ja liikenneyrityksillä on omat drone koulutusohjelmansakin. Dronejen hyö-
dyiksi Nicolas Ackerman (2019) listaa turvallisuuden, nopeuden, laadun ja resurssisäästön. 
Uusi kalusto poistaa esimerkiksi tarpeettoman kiipeämisen rataverkon pylväisiin. Prosessi 



 

 
 

nopeutuu ja laatu paranee, kun alueesta saadaan kokonaisvaltainen kuva sekä sen seuranta 
mahdollistuu. Tarkastuksista saadaan suurempi hyöty. (Ackerman 2019) 
 
Yhdysvalloissa liikennetoimijat käyttävät droneja laaja-alaisesti: onnettomuus ja luonnon-
katastrofien aiheuttamien kokonaisvaltaiseen tallentamiseen, liikenneseurantaan, pakettikul-
jetuksiin sekä rakennusprojektien seurantaan ja 3d-visualisointiin. (Divakaran 2019) 

 
On myös huomattu ilmakuvaamisen ylikäyttämistä muun muassa arkkitehtuurissa. Raken-
nukset kun harvoin suunnitellaan tarkasteltavaksi ilmasta. Yleensä ilmakuvien käyttöön on 
syynä suuri kohde, ympäristön tärkeys tai edustavuus. Sitä ei tulisikaan viljellä itsetarkoi-
tuksena, vaan sen käyttöön tulisi olla hyvät perusteet (Ullakko 2015). Toisaalta on hyvin 
vaikea välttyä tältä perspektiiviltä ja sen ylikäyttämiseltä nykypäivänä, kun kalustoa laajasti 
saatavilla kaikille käyttäjäryhmille. Samalla laitteet tulevat yhä helpommiksi käyttää. 
 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden mallintamisessa dronet ovat nousseet suu-
reen suosioon fotogrammetrisen mallintamisen kustannustehokkuuden ansiosta (Themisto-
cleous 2019; Preethi Latha et al. 2019). Myös rakennusvalvonta on havainnut kustannuste-
hokkaita hyödyntämiskeinoja ilma-aluksille tarkkaillessaan toteutunutta rakennusmassaa lu-
pakirjoihin (Preethi Latha et al. 2019). 
 

2.2.2.3 Drone -kalusto 
On ensisijaisen tärkeää tietää käyttötarkoitus mihin laitetta ollaan hankkimassa, sekä vakuu-
tusten hinnat, omavastuut ja alan räjähdysmäinen jatkuva kehitys. Droneja voi käyttää mo-
neen tarkoitukse ja kalustoa on tarjolla monenlaista, multiroottori droneista fixed-wing tyyp-
pisiin. Kaikki tämän työn käytännön testit ja työt on tehty DJI Phantom 4 Pro:lla. Kolme 
Phantom 4 Pro:ta on tullut myös alas VirtuaaliMaailman kehitystyön aikana, yllättäen ja 
varoittamatta. Kahdella näistä kerroista laite tuhoutui täysin (Kuva 3). Yhdessä runko vau-
rioitui, ja se jouduttiin vaihtamaan. Käytössä ollut dronevakuutus ei ole kattanut itse dronea. 
 

 
Kuva 3 Phantom 4 Pro putosi 100 metristä pyörätelineen päälle. 
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3 VirtuaaliMaailma ja tapaustutkimus HermanOnkimaa 
 
Tässä kappaleessa tutustutaan VirtuaaliMaailman konseptiin ja kuinka sitä pystytään hyö-
dyntämään aluekehityshankkeissa kuten VirtuaaliHermanOnkimaa, tai laajemminkin 
kohde-, kunta-, maakunta-, valtiotasolla (Kuva 4).  
 
VirtuaaliMaailma syntyi itsenäisen työperäisen ideoinnin päätteeksi, jota seurasi laaja ko-
keilujakso. Lisäinnovaatioita haettiin opintojen sekä lukuisien eri konferenssien myötä, jota 
on seurannut ensimmäisen kunnallisen VirtuaaliMaailman luominen (Huuhtanen 2019a), 
sekä sitä seurannut tapaustutkimuksen mukaisen VirtuaaliHermanOnkimaan rakentaminen. 
HermanOnkimaa -projektin yhteydessä on sovellettu jo kehitettyä, tehty lisätestejä sekä kir-
jallisuus- ja kyselytutkimusta. Pääteemoina hankekohtaisessa hyödyntämisessä oli projektin 
teemojen esille tuominen, erottautuminen, käyttäjälähtöisyys, kustannustehokkuus, virtuaa-
lisuuden avaamat mahdollisuudet ja visuaalinen viestintä (Kuva 4).  
 

 
Kuva 4 VirtuaaliHermanOnkimaan prosessikuvaus 
 
 



 

 
 

3.1 VirtuaaliMaailma 
 
VirtuaaliMaailmassa kunta, yritys, yhteisö tai vastaava pystyy tuomaan samaan nykyaikai-
seen visuaalisesti näyttävään ihmisiä houkuttelemaan pyrkivään ympäristöön viestinnän, 
markkinoinnin, brändäyksen ja osallistamisen. Valintansa mukaan. Kehitystyö on tehty alun 
perin kuntatoimen tarpeisiin. Maailmaan ripottelemalla sopivasti viihdettä pyritään saamaan 
satunnaiset käyttäjätkin uteliaisuudesta tutkimaan maailmaa, ja kiinnostumaan alueesta, 
kunnasta tai yrityksen tarjonnasta.  
 
Menetelmässä 360-panoraamakuvia linkittämällä luodaan maailma, joka on visuaalisesti 
näyttävä sekä helposti lähestyttävä ja yksinkertainen käyttää. VirtuaaliMaailman holistinen 
tyyli erottaa sen vastaavan kaltaisista virtuaalikierroksista, jotka tyypillisesti ovat tiukasti 
pinta-alaltaan varsin pieniä kohteita sekä liikkuminen tapahtuu sisällä tai maantasolla. Tämä 
ei mahdollista tätä edellä mainittua holistisuutta samalla tavalla kuin ilmasta otetut 360-ku-
vat. VirtuaaliMaailmaan on mahdollista lisätä materiaalia vedenpinnan altakin; jos alueella 
on erityisiä kirkasvetisiä vesistöjä niin nämä voidaan tuoda esille tällä tavoin. Toinen mer-
kittävä erottava tekijä jo totutuista virtuaalikierroksista on suunniteltu käyttötapa kuntatoi-
messa ja suuremmissa aluekokonaisuuksissa. Alustan on tarkoitus soveltua koko kunnan tai 
alueen virtuaalikartaksi, joka on visuaalisesti näyttävä, helppokäyttöinen, tietoa ja viihdettä 
sisältävä, osallistava ja muuttuva työkalu, joka soveltuu ennen kaikkea suurelle yleisölle, 
mutta myös sisäisten ja ulkoisten monialaisten ammattilaisten käyttöön.  
 
360-panoraamakuvia linkittämällä luodaan maailma, jossa pystytään liikkumaan minimaa-
ilmasta (kuvasta) toiseen. Minimaailmojen perusajatus on, että ne ovat pääasiassa taivaalta 
otettuja, mutta mahdollistaen myös vedenpinnan alle, maanpäälle ja rakennusten sisään me-
nemisen. Minimaailmat ovat näkyvissä myös karttalehdellä ja ikoneita painamalla niistä 
pääsee siirtymään suoraan toiseen minimaailmaan. Tätä rakennettua maailmaa pystytään 
hyödyntämään lisäämällä siihen eri elementtejä kuten dataa, informaatiota, 3d-malleja, vi-
deoita, kuvia, kyselyitä, tiedotteita, myynti-ilmoituksia ynnä muuta. 
 
Maailmaa pystytään käyttämään muun muassa viestinnässä, aluemarkkinoinnissa, brän-
däyksessä tai osallistamisessa. Tämä ei tapahdu pelkällä kuvasta toiseen siirtymisellä vaan 
sillä mitä maailmaan lisätään; tonttitarjonta, asemakaavamuutokset ja voimassa olevat, jul-
kiset ja yksityiset palvelut, aikakerrostumien kuvantaminen, kunnalliset ja yksityiset tiedot-
teet, kyselyt ja vuorovaikutteisempikin osallistaminen, esittely-, myynti-, markkinointivi-
deot, annotaatioita sisältävät 3d-mallit, viihde, viestintä, aluekuvaukset, kuvat, suorat linkit, 
opasteet, tietoa yleisesti ynnä muuta vastaavaa. Mielikuvitus on pitkälti rajana VirtuaaliMaa-
ilman hyödyntämisessä. 
 
Kyseessä onkin tietynmallinen kunnan tai aluekohteen oma virtuaalikartta, visuaalisesti 
näyttävässä muodossa ja helpolla puoleensavetävällä käyttöliittymällä varustettuna. Haulik-
koammunnan välttämiseksi ja liian sekavaksi kokonaispaketiksi muuttumista tulee välttää, 
ja erikoistuminen miettiä aina tapauskohtaisesti. Vaihtoehtoisesti eri toiminnot voidaan ja-
kaa eri tasoille, nykyisten kuntien käytössä olevien karttapalveluiden tapaa.  
 
Taloyhtiöt, hoivakodit, yritykset ynnä muut voivat luoda omansa, joissa ketjujen kohteet 
samalla tavalla on esitettynä visuaalisesti. Tietyn tyyppiset kohteet voidaan jakaa tasoille tai 
karttatasoille joten, jos haluat tontit esiin, saat ne, tai palvelut, liikuntapaikat tai vastaavat 
(Kuva 5). Kuvakkeita painamalla pääsee siirtymään minimaailmaan, joka sisältää lisätietoja. 
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Vastaavanlaista muuta kattavaa virtuaalimaailmaa ei ole kirjoittamishetkellä Suomessa, eikä 
tehdyn kartoituksen mukaan maailmallakaan. 360 -kuvia sen sijaan on yhdistetty yksinker-
taisilla inforuuduilla varustettuna eri tarkoituksiin. (Liite 1) 
 

 
Kuva 5 Myynnissä olevat tontit VirtuaaliMäntsälässä. Ikoneita painamalla siirryt kohde näkymään. 
 
Varsinainen sisällön lisääminen tapahtuu suoralla linkittämisellä tai palveluun ladatun datan 
kautta, joka avautuu ikonia painamalla. Linkitetty sisältö on mahdollista upottaa ”minimaa-
ilmaan” siten, että se aukeaa minimaailmassa suoraan. (Kuva 6) 
 

 
Kuva 6 Videoupotus VirtuaaliMäntsälässä 
 
Itse 360-kuvien ottaminen tapahtuu dronella, tai vedenpinnan alla, maantasolla ja sisätiloissa 
ollessa 360-kameralla.  
 
Ajankohdasta toiseen siirtyminen onnistuu VirtuaaliMaailmassa yhdellä napinpainalluk-
sella. Ajan kuluessa tällä tavalla voidaan esittää ajallisia jatkumoita sekä muutoksia ympä-
ristössä. Jo ilman mainittavaa odottelua voidaan kuvata miltä alue näyttää eri vuodenaikoina, 
sääolosuhteissa tai vuorokaudenaikana (Kuva 7). Myös suurien rakennustyömaiden, kuten 
infraprojektien etenemistä voidaan reaaliaikaisesti jakaa kaikkien nähtäväksi VirtuaaliMaa-
ilmassa.  



 

 
 

 

 
Kuva 7 Keski-Espoon Urheilupuisto VirtuaaliMaailma demossa talvella, talvi-iltana ja keväällä 
 
VirtuaaliMaailmasta täyden hyödyn saadakseen sisältöä täytyy tuottaa aktiivisesti, mikä taas 
aiheuttaa työtä. Jos tätä ei tehdä niin toimii alueellinen virtuaalitodellisuus pelkkänä alue-
esittely kanavanakin. Jos henkilö harkitsee työnottamista, lomamatkaa tai muuttoa paikka-
kunnalle, tai yrityksen sijoittamista, on se riisuttunakin lisä nykyisille kunnilla käytössä ole-
ville kanaville (mm. Rautiainen 2019; Kuntaliitto 2016). Suorien linkkien avulla itse sisällön 
ylläpito tapahtuu kohdesivuston kautta.  
 
Pienemmille paikkakunnille erityisesti Wikipedia ja Googlen maps ja street view voi olla 
ainoa tapa, jolla ihminen pystyy luomaan ensimielikuvan kunnasta, jos sitä ei ennestään ole. 
Street view:ssa maisema saattaa osoittautua ensinnäkin pahasti vanhentuneeksi tai pilvisellä 
synkällä säällä hyvin yleisesti surkeaksi. Käyttäjien itse lisäämät kuvat, joita pystyy lisää-
mään myös ilmasta otettuna, taas antavat hyvin hajanaisen kokonaiskuvan, eikä niissä ole 
tätä kunnan itse päättämää viestintää tai sisällytettyä materiaalia. Toisaalta nämä Googlen 
kuvat parhaimmillaan saavat näkyvyyttä suuresti. Esimerkiksi testinä Google mapsiin la-
dattu näkymä talvisesta Nastolasta on kerännyt kirjoittamishetkellä noin 70 000 katseluker-
taa seitsemässä kuukaudessa ilman yhtään julkaisijan sosiaaliseen mediaan tai vastaavaan 
jakoa (Kuva 8). Toisaalta tämän kuvan lisäksi on testattu muutamaa toistakin latausta ja nii-
den suosio on ollut huomattavasti maltillisempaa suurin piirtein vastaavalla ajanjaksolla. 
Nastolan kuvan suosio on pieni mysteeri, jota ei ole tarkemmin selvitetty.  
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Kuva 8 Google mapsiin ladattu 360-kuva. 
 

3.2 HermanOnkimaa - tulevaisuuden omakotiasuinalue -projekti 
 
HermanOnkimaa (HO) -projekti on uuden energiaomavaraisen ja päästöttömän omakoti-
asuinalueen tulevaisuusmalli, joka rakentuu Etelä-Suomen järvimaisemaan Mäntsälään.  

HermanOnkimaan 74 talon energiaomavarainen, päästötön sekä tavoitelaatuseurattu pilotti-
hanke toteutetaan vaiheittain Mäntsälän kunnan Hermanonkimaan kylässä. Hanke aloitetaan 
14 jo olemassa olevalla kantatilan rakennusoikeudella, jotka sijoittuvat alueen etelärintee-
seen myötäillen olemassa olevia asuinalueita. Loppuosan toteutuskelpoisuudesta päätetään 
vasta jo aloitetun Mäntsälän uuden yleiskaavan valmistumisen yhteydessä (Levelä 2019). 

Kokonaisvastuulliset yhteistyötalotehtaat rakennusprojekteista ja määräalojen ostajat (ra-
kennuttajat) sitoutuvat hankeen tavoitteisiin pääsemiseksi noudattamaan rakentamisessa ja 
ylläpidossa uusissa viranomaismääräyksissä, sekä asetuksissa hankkeen rakennuttaja ohjeis-
tuksessa olevia toimenpiteitä muun muassa energiatehokkuuden, ilmanlaadun ja vähäpääs-
töisyyden osalta. Alueelle tulee pääosin 2000–3000 m² kokoisia rakennuspaikkoja. (Levelä 
2019) 

Oletettu tyyppiasukas ja tätä myöten kohderyhmä löytyy erityisesti pääkaupunkiseudun 
suunnalta, toisaalta kauempaa esimerkiksi työnperässä muuttavat sijoittuvat myös kohde-
ryhmäksi laskettavaan segmenttiin. Henkilöt, jotka kaipaavat ympäristöön, joka on luonnon 
ja veden äärellä, riittävän lähellä Uudenmaan kasvukeskuksia ja niiden palveluita sekä no-
peita kulkuväyliä. Rakentajia kannustetaan rakentamaan kohtuullisen kokoisia rakennuksia 
isoille tonteille, joissa on runsaasti tilaa terasseille, lasten leikeille, nikkaroimiselle, puutar-
hoille ja vieraskutsuille puhtaassa ilmassa, kauniissa ympäristössä.  

Hankkeen tärkeimmät teemat ovat ihmisten asumismuototoiveet (Tuominen 2017), uudet 
EU:n rakennusten energiatehokkuutta ja päästöttömyyttä säätelevät asetukset (Euroopan 
parlamentti 2010; Ympäristöministeriö 2017), kohtuuhintaisuus (Jussila 2019), maaseu-
tuasujan mahdollisesti pienempi hiilijalanjälki (Ottelin et al. 2019; Ottelin 2016; Ivanova 



 

 
 

2016.), sekä lasten motoriseen kehitykseen suotuisasti vaikuttava maaseutuympäristö (Nie-
mistö et al. 2019).  Yksi teemoista on myös alueen kyläyhteisö, jonka tavoitteena on neljän 
massatapahtuman järjestäminen alueella vuosittain. Toiminta on aktiivista ja tapahtumat ke-
räävät kävijöitä muista maakunnista asti (kts. 4.0). Tätä kautta pyritään vastamaan kaupun-
kien sosiaaliseen elämään.  

Hankkeenvetäjä ekonomi Levelä (2019) uskoo, että on aina olemassa vastavoima ja näin 
myös kaupungistumisessa. Vaikka suurin osa ihmisistä tahtoisikin, tai ohjautuisikin urbaa-
niin ympäristöön on aina se osa, joka haluaa muuta. Jos tulevaisuuden ihmisen asumistoiveet 
olisivat täysin samanlaiset jokaisella, olisi tämä hätkähdyttävää. Vaikka kaupungistuminen 
jatkuu vahvana (Helanne 2019; Ervasti et al. 2019; Ervasti 2019) vuosisadan loppuun asti, 
jolloin on saavutettu täysi aste, ei kaupunkien koosta ole keskusteltu tyypillisesti (Batty 
2018: 26). Jos Hermanonkimaa kasvaa tuon ajanjakson niin mahtuu sekin todennäköisesti 
vuonna 2090 tiiviimmän asumiskeskuksen määritteeseen. Riippuen mitä määritelmää käy-
tämme (ks. Batty 2018; Holstila & Hämäläinen 2019).  

Lisäksi Nurmijärvi-ilmiön, eli helsinkiläisten muuttaminen ympäryskuntiin hiipumiseen voi 
hyvinkin olla yhtenä merkittävänä selittäjänä se, että syntyvyys Helsingissä ja koko maassa 
on ennätys alhaalla (Ervasti 2019; Helsingin Sanomat 2019). Tyypillinen poismuuttaja on 
ollut perheellinen, ja keskituloinen. Ennen kaikkea perheellinen (Ervasti et al. 2019). Tämä 
viittaisi taas isompaan yhteiskunnalliseen ongelmaan, riippuen näkökulmasta, syntyvyyden 
laskemiseen (ks. Ervasti & Vainio 2019). Kuitenkin tässä yhteydessä on huomattavaa, että 
suomalaiset eivät välttämättä kaipaa aivan niin paljoa kaupunkiin kuin olemme ajatelleet. 
Viimeiseksi isoa osaa näyttelee valtion ja muun julkisen sektorin palveluverkkoon kohdis-
tuvat toimet, jotka ohjaavat suuresti muuttovirtoja.  

3.3 VirtuaaliHermanOnkimaa 

HermanOnkimaa hanke oli VHO:n rakentamisen alettua siinä vaiheessa, että 14 rakennus-
paikkaa oli uudelleenjärjestelty Isojärven rantavyöhykkeelle järvinäkymin. Hankkeen 2.vai-
heen 60 rakennuspaikkaa olivat tavoitteena, mutta vailla realisoitumista. Alue haki ensim-
mäisiä rakentajia, joten materiaalin päätarkoitus oli lisätä alueen tunnettavuutta edistyksel-
lisenä nykyaikaisena digitaalisena ja tavoiteseurattuna energiatehokkuudeltaan hyvänä, sekä 
terveellisenä asuinympäristönä maaseudun rauhassa kulkuväylien ja kasvukeskusten lähei-
syydessä. 

VirtuaaliHermanOnkimaan luomisessa käytetty kalusto: Phantom 4 Pro drone, ja Litchi sekä 
DroneDeploy mobiilisovellukset, Insta 360 One X kamera, Zhiyun gimbal, Samsung S9 mo-
biilipuhelin sekä Lenovon NVIDIA-grafiikkakortilla varustettu tietokone, Movavin ja Ado-
ben ohjelmistopaketit. Pistepilvien luomisessa ja käsittelyssä 3Dsurveyn ja Agisoftin 
Metashape ohjelmat, alueen havainnemallin luomisessa Autodesk Infraworks 360 ohjel-
misto (Kuva 9). Muita ohjelmia ja työkaluja oli tukena aina tarvittaessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa otettiin runsaasti 360-kuvia ilmasta ja maan tasalta, joita käytettiin 
VHO:n kehikon rakentamiseen. Ilmasta otetut 360-kuvat otettiin dronella käyttäen Litchi 
sovelluksen panoraama kuvausmoodia. Kuvissa oli huomioitava, minkälaisen näkymän ha-
luaa tarjota sijaintia ja korkeutta määriteltäessä. Tässä päädyttiin vaihteleviin korkeuksiin, 
jotta ne avaisivat uusia näkymiä ja tarjoaisivat aina jotain uutta ja erilaista. Keskipäivä, jol-
loin aurinko on korkeimmillaan, on paras kuvausajankohta, sillä aurinko saattaa aiheuttaa 
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valottumisvirheitä kuvaan ja seuraavan vaiheen tikkauksessa 360-kuvasta ei tule toivotun-
lainen; kaunis ja edustava.  

 

 
Kuva 9 Kuvakaappaus Infraworks 360:lla tehdystä havainne mallista.  
 
Kun kuvat oli otettu ja tikattu ne käsiteltiin kevyesti kuvanmuokkausohjelmalla ja kutistet-
tiin vähemmän tilaa vievään muotoon. Tämän jälkeen 360-kuvat pystyttiin lataamaan jo ole-
massa olleelle sivustolle ja asettelemaan kuvien väliset siirtymäikonit paikoilleen. Siirty-
mäikonit toimivat siirtymäpainikkeina kuvasta toiseen. Seuraavaksi oli vuorossa pistepilvi 
alueen ensimmäisestä vaiheesta, joka sisältää 14 rakennuspaikkaa, sekä samalla aluetta ku-
vattiin monilla tavoilla eri toimintoja käyttäen jatkokäsittelyä ja -hyödyntämistä varten.  

 

Kuva 10 HO-projektin Promo-video, jonka sisältö ja video on VHO:n upotettu. 
 
Ensimmäinen pistepilvi sisälsi hankkeen ensimmäisen vaiheen alueen (Kuva 10).  Sen luo-
miseen käytettiin 3Dsurvey ohjelmaa. 3Dsurveylla luotiin fly-through animaatiot, maasto- 



 

 
 

ja pintamallit, poikittaisprofiilit, korkeuskäyrät ja -vyöhykkeet sekä kolmiointi massalasken-
taa varten. 3Dsurveyn prosessointi on optimoitu NVIDIA-grafiikkakortille, joka löytyi 
työssä käytetystä tietokoneesta. 
 
Yleisesti lukuisat ohjelmat hoitavat pitkälti samat asiat ja erot ovat pieniä. Jos osaa hallita 
yhden käytön erinomaisesti ei toisella ohjelmalla keskinkertaiset käyttötaidot omaava toden-
näköisesti pysty parempaan lopputuotokseen, vaikka ohjelma hienoisesti erottuisikin eduk-
seen tietyllä osa-alueella kuten käyttöliittymä, asiakastuki, tarkkuus, pisteiden määrä tai 
hinta. Lisäksi ohjelmien hinta, käyttöliittymä ja toiminnot ovat merkittävässä roolissa. Esi-
merkiksi 3Dsurveylla pystyy muun muassa piirtämään CAD-työkalulla pistepilven päälle 
suoraan, sekä tuomaan ja viemään CAD-malleja, bounding box työkalulla pistepilven muok-
kaus on huomattavan helppoa. Fly-through ominaisuudella saa näyttäviä julkaisuvalmiita 
videoesittelyjä tehtyä helposti, sekä validation (tarkistus) pisteitä orientoinnissa käyttämällä 
pystytään arvioimaan pistepilven todellista tarkkuutta. Validation piste on kuin kohdennus-
piste (GCP) maaston kohta, jonka tarkka koordinaatti on tiedossa. Validation pistettä ei kui-
tenkaan käytetä orientointiin vaan sitä käytetään vertailupisteenä. On myös huomattavaa, 
että lopullisen käsittelyohjelman ilmoittama virhearvio on tehty sillä oletuksella, että koh-
dennuspisteiden arvot ovat täsmälliset. Niissäkin on oma virhemarginaalinsa. 
 
Toisaalta vaadittuihin tarkkuusarvoihin ei tyypillisesti tarvita yhden senttimetrin tarkkuutta 
(JUHTA 2019; Laurila 2012: 41; Sirviö 2018), varsinkaan haja-asutusalueella. Raitiotiever-
kon kulumisen seuranta on esimerkki kohteesta, jossa tarvitaan äärimmäistä tarkkuutta. Täl-
löin kuitenkin käytetään tätä varten suunniteltua erikoiskalustoa. 
 
Ohjelmat kirjoittavat automaattisesti valmiit raportit koko prosessista ja siitä mihin arvoihin 
tulokset perustuvat (Kuva 11).  
 

 
Kuva 11 Kohdennuspisteiden tarkkuudet 3Dsurveyn raportissa 
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Yhteistyökumppani oli merkinnyt kohdennuspisteet Hermanonkimaalla jo kauan aikaisem-
min, ja niitä ei löytynyt ensimmäisistä kuvista. Tästä syystä mallin kohdistus epäonnistui ja 
ensimmäisessä mallissa jouduttiin käyttämään telematriadataa kohdentamiseen. Telemat-
riaorientaation tarkkuus on kahden metrin luokkaa ja tämä karsii tuotetun materiaalin käyt-
tömahdollisuuksia jatkossa valtavasti. Alue on haja-asutusaluetta, ja JHS 185:n mittaus-
luokka 3:n tarkkuus on riittävä (JUHTA 2014) (Taulukko 2). 
 
Alue kuvattiin uudelleen, kun GNSS-laitteella mitatut uudet kohdennuspisteet olivat maas-
tossa. Nyt kuvattiin koko sadan hehtaarin alue. Kohdennuspisteitä oli vain 24 vahvasti tila-
keskuksen ympäristöön painottuen. Kohdennuspisteiden määrää voi pitää riittävänä käyttö-
tarkoitus ja sijainti huomioon ottaen.   
 
Taulukko 2 3Dsurvey telematriaorientaation XY-tarkkuus on noin 2 metriä Phantom 4 Prolla 

 
 
Koska alue oli hyvin suuri, se jaettiin kahtia. Kuvia oli yhteensä lähes 6 000 ja tämä asetti 
omat haasteensa käsittelyohjelmalle ja ennen kaikkea käytössä olleelle tietokoneelle. Foto-
grammetrinen käsittely vaatii tietokoneelta paljon tehoa; 200-500 kuvan pienemmät kohteet 
hoituvat usein vaatimattomallakin tietokoneella, toisaalta käsittely vie tällöinkin huomatta-
vasti enemmän aikaa. Kuvia voi ottaa aina vielä tarkemmin ja enemmän, mutta tämä tulee 
suhteuttaa prosessointiaikaan ja lopputuloksen laatuun. Itse kuvaaminen on varsin nopeaa ja 
automatisoitua, samoin tietokoneella prosessointi on pitkälti automatisoitua. Tästä ne voi-
daan ulos kirjoittaa suoraan käytössä olevaan paikkatieto-ohjelmaan halutussa tiedostomuo-
dossa ajantasaisen tarkan ortoilmakuvan kanssa.  
 
Itse kohdennuspisteitä tulee käyttää aina tehtäessä töitä, jotka vaativat korkeaa tarkkuutta ja 
koordinaatistossa olevaa tietoa.  Pienissä kohteissa kuten omakotitontit 3 pistettä riittää ja 
jopa muutaman hehtaarin kokoisilla alueilla 5-10 kohdennuspistettä (GCP) on hyvä määrä 
(Pix4D 2019; 3Dsurvey 2016).   
 
X, Y koordinaateissa DJI Phantom 4 Pro pääsee tyypillisesti alle 2 metrin tarkkuuteen (Tau-
lukko 2). Tällä tarkkuudella, jos ilmakuva asetetaan opaskartan tai vastaavan päälle paikka-
tieto-ohjelmassa se näyttää istuvan paikalleen täydellisesti automaattisesti. Tarkempia toi-
mia kiinteistöjen kanssa tehdessä tämä on auttamattomasti liian alhainen tarkkuustaso. Ilman 
kohdennuspisteitä korkeutta ei ole tiedossa, ja korkeuden nollapisteenä toimii tällöin dronen 
lentoonlähtöpaikka. 
 



 

 
 

Rakennetusta senttimetritarkasta pistepilvestä pystytään luomaan monenlaisia malleja esi-
merkiksi alueluonnosten pohjaksi, rakennuttajille tiedoksi tai kaupunkimalleja, sekä lukui-
siin eri tilavuusmittauksiin ynnä muuhun (Kuva 12). Maasto-, ja pintamallit, jotka ovat koor-
dinaatistossa senttimetritarkasti sisältävät monia hyödyntämismahdollisuuksia. Korkeus-
käyrien piirtäminen onnistuu halutulla käyrävälillä ja isojen alueiden kartoitus nopeutuu 
huomattavasti, kuten HO-aluekin osoittaa.  
 

 
Kuva 12 Savupiipun korkeus mitattuna luodusta pistepilvestä 
 
Lisäksi pistepilvestä saadaan luotua pinta- ja maastomalli, korkeusmallien kera, sekä kol-
miomalli halutulla tarkkuudella. Kolmiomallista voidaan laskea tilavuuksia; paljonko tarvi-
taan massaa alueen tasaamiseen tai paljonko soramontussa on maa-ainesta. Rakennuttajia 
kiinnostaa maanpinnanmuoto, viettosuunnat ja asteet, jotka suoraan vaikuttavat rakennus-
kustannuksiin. Nämä saadaan selville 3d-maastomallista, joka on luotu 3Dsurveyssa maan-
pinnan päälliset osat poistamalla. Ohjelma laskee ja piirtää poikittaisprofiilit halutulta lin-
jalta automaattisesti. Poikittaisprofiilin avulla esimerkiksi alueelle rakentavat ja asettuvat 
pystyvät valitsemaan heille parhaan rakennuspaikan tarjolla olevan tiedon avulla. Poikit-
taisprofiilista käy ilmi rakennuspaikkojen korkeuserot ja kaltevuustasot, joita voi olla vaikea 
havainnoida jopa maastossa kulkiessaan puuston ollessa vielä päällä (Kuva 13). 
 
HO:n alue oli laaja, mutta ei sisältänyt montaa rakennusta. Tämä mahdollisti alueen suhteel-
lisen nopean laadukkaan mallinnuksen. Lentoja Phantom 4 Prolla tehtiin koko sadan hehtaa-
rin alueen pistepilveä varten yhteensä kolmetoista. Aikaa tämä vie noin 2-3 työpäivää, vara-
akkujen määrästä ja keliolosuhteista riippuen. Tiiviisti rakennetulla alueella on tyypillisesti 
tarve lentää rakennuksia ympäri eri korkeuksissa, ja ottaa lisäkuvia julkisivuista, jotta voi-
daan saada tarkka yksityiskohtia sisältävä pistepilvi aikaiseksi. Samalla kuvamäärä kasvaa 
merkittävästi mikä johtaa suoraan pitempään prosessointiaikaan. 
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Kuva 13 3Dsurveyn poikittaisprofiiliraportti Hermanonkimaalta 
 

3.3.1 Aluemalli 
 
Alueesta oli ennestään olemassa rakennuspaikkasuunnitelman karkea malli, josta ilmeni loh-
kottavien määräalojen sijainnit. Tämän avulla oli mahdollista ilman lisäsuunnittelua tehdä 
havainne malli alueesta. Malliin on mahdollista lisätä luotu pistepilvi, josta on poistettu ra-
kennuspaikkojen alat ja siten on mahdollista istuttaa talot ja muu rekvisiitta kuten ihmiset, 
autot, pensaat ynnä muu aitoihin ympäristöihin. Pistepilveä pystytään leikkaamaan ja muok-
kaamaan halutulla tavalla. 
 
3Dsurveyn fly-through ominaisuudella tehtiin alue-esittely animaatio, jossa on mahdollista 
vaihtaa eri taustojen välillä siten, että yksi animaatio voi sisältää pistepilven, korkeuskäyrät, 
cad-tason, kolmio-, korkeus-, pinta- ja maastomallit. Mallit ja tasot on mahdollista kirjoittaa 
ulos suunnittelijoille, tai muille osallisille toivotussa tiedostoformaatissa. Animaatioiden li-
säksi eri malleista otettuja kuvakaappauksia pystyttiin käyttämään hyödyksi esimerkiksi yk-
sittäisten rakennuspaikkojen havainnekuvina. Mallien ensisijainen tehtävä oli visualisoida 
aluetta, ja tehdä siitä visuaalisesti näyttäviä ja havainnollistavia videoita. 
 
Valmiit käänneltävät mallit pystytään lataamaan verkkoon ja upottamaan VirtuaaliMaail-
maan kaikkien saataville ja niihin voidaan lisätä annotaatioita ynnä muita tehosteita (Kuva 
14).  
 



 

 
 

 
Kuva 14 Taloyhtiön 3d-malli Sketchfab sivustolle ladattuna ja upotettuna VirtuaaliMaailmaan 
 
Alueen seurantaa ja kehittymistä jatkossa on mietitty niin, että rakentajat voisivat seurata 
reaaliajassa muun muassa edellä olleen vaihekohtaisen mallinnuksen avulla tai ajallisjatku-
moina VirtuaaliHermanOnkimaassa. Rakennusvaiheita voidaan kuvata sisältä, ulkoa ja tai-
vaalta.  
 
Seurantaa tai tarkastuksia voidaan droneilla tehdä kustannustehokkaasti, turvallisesti ja no-
peasti. Kattotarkastukset ja korkealla sijaitsevat julkisivutarkastukset hoituvat näillä nyky-
teknologian tuomilla työkaluilla ja niitä käytetään koko ajan enenemissä määrin kyseisiin 
tarkastuksiin maailmalla. Kuvamateriaalilla saa luotua aikajanoja, joista pystytään visuaali-
sesti seuraamaan esimerkiksi halkeamien etenemistä. Lisäksi luoduista malleista on mahdol-
lista tulostaa 3d-malli 3d-printterillä rakentajille tai vastaaville.  
 

3.3.2 Video-, ja valokuvaus  
 
HermanOnkimaa-projektiin tehtiin useita alue-esittely videoita, jotka oli kuvattu dronea, 360 
-kameraa ja käsigimbaliin liitettyä mobiililaitteen kameraa (Samsung S9) käyttäen. Osa vi-
deoista oli 360-videoita ja osa niistä muokattuja. Apuna käytettiin myös muun muassa ka-
jakkia ja polkupyörää. Pääpaino oli kuitenkin ilmasta kuvatussa materiaalissa, yrittäen ku-
vata maaseutuympäristöä edustavasti ja kokonaisvaltaisesti. Nämä videot muokattiin jäl-
keenpäin Movavin editointityökaluilla ja aina tarpeen vaatiessa turvauduttiin monimutkai-
semman käyttöliittymän omaavaan Adoben tuoteperheeseen, joka on monipuolisempi ja laa-
dukkaampi.  
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3.3.3 Viimeistely 
 
Kun materiaali oli tuotettu, se lisättiin VirtuaaliHermanOnkimaahan alustan ikonipainikkei-
den avulla, tyypillisin oli suora linkkaus materiaaliin, joka aukeaa uudelle sivulle, tai upo-
tuksena näkymään (Kuva 15). Kysely ja kuvat, pienen tiedostokokonsa ansiosta oli integ-
roitu suoraan näkymiin. Mukaan oli upotettu tietoa hankkeesta; julkaistuja lehtiartikkeleita 
ja suoria linkkejä lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin sekä verkkosivuille. Tiedon saanti teh-
tiin vierailijalle mahdollisimman helpoksi, niin jotta he pystyvät tekemään tutkittuun tietoon 
perustuvia rationaalisia päätöksiä. Osittain kokeiltiin eri vaihtoehtoja ja mietittiin, mikä on 
paras asettelu. Mikä olisi liian sekavaa ja kuinka helposti asiat löytyvät, jos ne sijoitetaan 
vain tiettyyn näkymään. Tähän mietintään toteutettu kysely antoi paljon vastauksia sekä Vir-
tuaaliMaailman käyttäjätutkimus, josta ilmenee muun muassa latauskerrat, ikonien painal-
lukset, käytetty laite, selain ja käyttäjien näkymäkenttä. 
 
 

 
Kuva 15 VirtuaaliHermanOnkimaan näkymästä kuvakaappaus 
 
VirtuaaliMaailman perusominaisuus on se, että sen ei ole tarkoitus tulla täysin valmiiksi 
koskaan. Muistuttaen elävää organismia, joka muotoutuu ja kehittyy jatkuvasti. Ollen ajalli-
sia jatkumoita ja muuttuvaa sisältöä tarjoava alueellinen virtuaalitodellisuus. 
 

4 Kyselytutkimus 
 
VirtuaaliHermanOnkimaasta laadittiin kyselytutkimus (Liite 2 & 3), jotta saataisiin kansan 
sekä kuntatoimen ammattilaisten mielipiteitä tämän uuden konseptin toimivuudesta alueke-
hityskohteessa ja laajemminkin viestinnässä, markkinoinnissa, osallistamisessa ja brändäyk-
sessä. Manner-Suomen kuntien kirjaamoihin lähetettiin sähköpostitse kutsu verkkokyselyyn 
osallistumiseen, lisäksi maakuntaliittojen kautta yritettiin jakaa kunnille kutsua kyselyyn. 
Vastauksia saapui 31, tämän ollessa noin 11 % kunnista joihin viesti lähetettiin. Koska kutsut 
menivät kirjaamoiden ja maakuntaliittojen kautta ei vastaajia tavoittaneiden kutsujen mää-



 

 
 

rästä ole tarkkaa tietoa. Yleisesti 11 % vastausmäärä oli odotettua pienempi, tosin sähköpos-
tikyselyille, jotka on osoitettu ennestään tuntemattomille henkilöille, tämä on varsin tyypil-
linen vastausmäärä.  
 
Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ja täten varsin selkeitä, joten jopa suhteellisen pie-
nellä vastaajamäärällä voidaan vetää perusteltuja johtopäätöksiä. Vaikkakin otannan pienuus 
täytyy ottaa huomioon vastauksia tulkittaessa. Erityisesti vapaat kommentit osoittautuivat 
hyödyllisiksi, sekä suuret linjat.  Kommenteissa ilmeni paljon ymmärrettäviä asioita, toi-
saalta samalla nostettiin esille tekijöitä, jotka toimisivat hyvin laajemman keskustelun 
avauksina. Kysely oli anonyymi, mutta vastaajilta kysyttiin perustiedot kuten ikä, sukupuoli, 
toimialue, oma asuinympäristö ja maakunta.  
 
Kyselyn jälkeen oli havaittavissa, että kunnan väkiluku olisi ollut olennainen tieto, varsinkin 
vastaajamäärän jäätyä odotuksia selvästi pienemmäksi. Joistain maakunnista saapui vain 
pienimäärä vastauksia, eikä tällöin ollut saatavilla tarkempaa tietoa minkälaisesta toimin-
taympäristöstä oli kyse, kun henkilöiltä kysytty asuinympäristö ei tätä kertonut. Jokaisessa 
maakunnassa on selkeä, verrattain vetovoimainen kuntakeskus, joten olisi ollut hyödyllistä 
tietää hiukan tarkemmin minkälainen toimintaympäristö vastaajilla on. Kyselyä ei rajattu 
pienemmälle alueelle vaan jaettiin koko Suomeen koska haluttiin saada kaikkien ääni kuu-
luviin, ei vain Uudenmaan tai Etelä-Suomen. Asenne-erot voivat olla varsin suuriakin eri 
alueiden välillä, sekä alueiden sisällä. Etelä-, ja Keski-Pohjanmaalta sekä Varsinais-Suo-
mesta ei saapunut yhtään vastausta.  
 
Kuntatoimen lisäksi yritettiin kerätä mielipiteitä yksityiseltä sektoriltakin, pääasiassa isoilta 
rakennuttajilta. Kutsu kyselyyn lähetettiin noin sadalle vastaanottajalle, vastauksia saapui 
yksi. Kyselyn jakelua laajennettiin LinkedIn some-kanavaan saateviestillä varustettuna, vas-
tauksia saapui kaksi lisää. Nämä vastaukset olivat kuitenkin ilmeisen huolellisesti tehtyjä ja 
antoivat toisenlaisen vastaajaryhmän näkökulman. Kaikki kolme olivat hyvin positiivisia ja 
pisteytys keskiarvo konseptille heiltä oli 8,33/10.  
 
Mielenkiintoinen konsepti alue-esittelyjen ja markkinointiaineiston esittämiseen. Näkisin, 
että erityisesti isommissa aluerakennushankkeissa virtuaalimaailmaan kohdevisualisoinnit 
yhdistämällä voisi saada hyötyä rakennushankkeen markkinointiin. Tulevaan tuotantoon 
nähden esittelyssä oli korostettu oikeita asioita, luontoa, järvimaisemaa, yhteisöllisyyttä, 
maalaismaisemaa jne. 
 

-18-30 vuotias kerrostalokohteiden hankekehittäjä Pääkaupunkiseudulta 
 
 
Yleisön mielipiteitä oli tarkoitus kerätä elokuun lopussa Hermanonkimaalla pidetyssä Elo-
kokko -kylätapahtumassa. Paikalle saapui noin 300 maksanutta kävijää, mikä oli edellisvuo-
den osanottajamäärän mukainen määrä. Yksitoista henkilöä haastateltiin ja heille annettiin 
perusteellinen opastus VirtuaaliHermanOnkimaahan. Samalla he saivat testata virtuaalila-
seilla, kuinka kokonaisvaltaisen kokemuksen virtuaalitodellisuus pystyy tarjoamaan. Yksi 
vastaajista oli aiemmin kokeillut virtuaalilaseja. Yleisökysely oli lopulta varsin kvalitatiivi-
nen huolimatta siitä, että varsinainen sähköinen kyselylomake oli sama mikä suunnattiin 
sähköpostitse kuntatoimeen. Vastaajat olivat ennestään kyselyn tekijälle tuntemattomia, eri 
ikäryhmiä edustavia ja hyvin erilaisen aseman omaavia, sekä mielenkiintoisesti sattumalta 
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myös maantieteellisesti hyvin toisistaan eroavia. Huolimatta siitä, että tapahtuma olikin hy-
vin paikallinen, niin kävijät tulivat jopa eri maakunnista asti. Vastaajien koti löytyi parhaim-
millaan jopa 200 kilometrin päästä. 
 
Vaikka vastausten määrä oli kaiken kaikkiaan melko matala, osoittaa VirtuaaliHermanOn-
kimaa sivuston laskurit, että esimerkiksi aloitussivua oli ladattu noin 500 kertaa kyselyn ai-
kana (kts.4.1.2). Tämä viittaa siihen, että vastaajia suurempi määrä on tutustunut konseptiin, 
mutta jättänyt vastaamatta kyselyyn. Toisaalta ne, jotka ovat käyttäneet VHO:ta ovat voineet 
tutustua VirtuaaliMaailmaan perusteellisesti ja ladata sivua useita kertoja, ja lisäksi VHO on 
ollut avoimesti kenen tahansa saavutettavissa verkossa. Tosin VHO:ta ei oltu vielä promottu 
erityisemmin, ja kotisivulla näkymä oli hiukan piilossa linkin takana, joten satunnaiskatse-
lijat olivat luultavasti vähissä.  

4.1 Vastausten yhteenveto 
 
 
Lähes kaikki vastaajat kokivat, että HermanOnkimaa-hanke ja alue tuli tutuksi Virtuaali-
Maailman avulla. Tämä taas oli yksi VirtuaaliHermanOnkimaan päätarkoituksista. Suurin 
osa, 91 % Elokokko -tapahtuman vastaajista koki VHO:n lisänneen heidän kiinnostustaan 
hanketta kohtaan, joskin kunnallistekniikka ynnä muu herätti kysymyksiä. Sen lisäksi, että 
Elokokko -kävijät kokivat VHO:n vaikuttaneen hanketietouteen ja lisänneen käsitystä alu-
eesta kokonaisuutena, he näkivät positiiviset vaikutukset alueen brändiin todennäköisinä, 
joskin vaikutusten olevan varsin maltillisia. (Liite 2 & 3) 
 
Tärkeimpinä kantoina konseptista olivat vastaukset kysymyksiin Toimiiko VirtuaaliHer-
manOnkimaa alue-esittely alustana? (Taulukko 3) ja Onko VirtuaaliHermanOnkimaa avoin 
ja tervetullut lisä tiedossasi oleviin aluekehitys ja -markkinointi metodeihin? (Taulukko 4) 
 
 
Taulukko 3 Toimiiko VirtuaaliHermanOnkimaa alue-esittely alustana? 1.Elokokko -kävijät 2.kuntatoimi 
vastaukset 

   
 
Ensimmäiseen Elokokko -kävijät vastasivat varsin yksimielisesti Kyllä (Taulukko 3). Kun-
tatoimen mielipiteet hajaantuivat selkeämmin ja osa koki ”muu, kommentoi” vaihtoehdon 
sopivimmaksi. Kuitenkin hekin totesivat VirtuaaliHermanOnkimaan toimivan alue-esittely 
alustana ja puhtaat Ei -vastaukset olivat selvä vähemmistö. 



 

 
 

 
Myös jälkimmäinen kysymys osoitti, että tavallinen kansa piti VHO:ta tervetulleena kon-
septina aluekehitykseen ja markkinointiin. Tämä oli varsin hyvin linjassa kuntatoimen am-
mattilaisten näkemyksen kanssa (Taulukko 4) 
 
Taulukko 4 Onko VirtuaaliHermanOnkimaa avoin ja tervetullut lisä tiedossasi oleviin aluekehitys ja -mark-
kinointi metodeihin? 1.Elokokko -kävijät 2. kuntatoimi 
 

  
 
 
 
VHO:n uskottiin vaikuttavan alueen vetovoimaan ja brändiin kaikissa vastaajaryhmissä 
(Taulukko 5).  
 
Taulukko 5 VHO:n vaikutus alueen brändiin tai vetovoimaan. Kuntatoimen vastaukset. 

Kysyttäessä yleisesti mielipidettä eri käyttötapoihin asteikolla 1-10, jossa 1 merkitsi että 
konsepti ei toimi, ja aavistuksen provosoivasti 10 oli Huominen tänään, Elokokko  
-osallistujien vastaukset sijoittuivat välille 6-10, keskiarvon ollessa 8,5 (Taulukko 6). Kun-
tatoimen vastaajat olivat aavistuksen varautuneempia vaihteluvälin ollessa peräti 2-10. 
Näistä tosin vain 5 arviota oli alle arvosanan 6, keskiarvon ollessa kuntatoimessakin varsin 
korkea; 7,4 (Taulukko 7).  
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Taulukko 6 Kokonaisarvosana VirtuaaliMaailmasta. Elokokko -kävijät  
 

  
 
 
Taulukko 7 Kokonaisarvosana VirtuaaliMaailmasta. Kuntatoimi. 

 
 
Kartoitettaessa tiedon määrää ja laatua kokivat Elokokko -kävijät sen riittäväksi, joskin li-
säyksiäkin toivottiin; informaatiota, uusia näkymiä sekä viihdettä. Elokokko -kävijät ja kun-
tatoimi (Taulukko 8) molemmat toivoivat informaatiota lisää, mutta myös yllätyksiä ja tut-
kittavaa, osoittaen, että kevyempi viihdekin on tärkeää, jos halutaan saada huomiota ja käyt-
täjiä.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Taulukko 8 Kuntatoimen vastaukset 
 

 
Molempien vastaajaryhmien asuinympäristöä tiedusteltaessa saatiin hyvin samankaltainen 
jakauma, joka oli tasaisesti kaikkiin kategorioihin sijoittunut. Kyläalue sai vain joitain vas-
tauksia. Samalla voidaan todeta, että Kyläalue oli myös kaikista subjektiivisin vaihtoehto 
(Taulukko 9).  
 
Taulukko 9 Vastaajien asuinympäristö. 1.kuntatoimi 2.Elokokko -kävijät 
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Kuntatoimelta kysyttiin myös vastaajien maakuntaa (Taulukko 10).  
 
Taulukko 10 Kuntatoimen vastauksien maakunta jakauma 
 

    
 
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi olivat manner-Suomen maakuntia, 
joista ei saapunut ensimmäistäkään vastausta. Kyselyt jaettiin kuntien kirjaamoihin, sekä 
myös maakuntaliittojen kautta pyrittiin ohjaamaan kuntatasolle. Monesta ruotsinkielisestä 
kunnasta tuli pyyntö vaihtaa kieli ruotsinkieliseen muotoon. Kyselyä ei kuitenkaan lähdetty 
kääntämään tämän vuoksi ruotsiksi. Eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, 
Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. (Taulukko 10). 
 
Kuntatoimen vastauksista erottui, että haja-asutusalueella asuvat antoivat aavistuksen pa-
remman yleisarvosanan koko VirtuaaliMaailma konseptille (Taulukko 11). Tämä voi johtua 
siitä, että HO-hanke sijoittuu haja-asutusalueelle ja olisikin mielenkiintoista nähdä olisivatko 
vastaukset tältä osin poikkeavat, jos kyseessä olisi ollut tiivis kaupunkirakenne. 
 
Taulukko 11 Kuntatoimen vastauksia vastaajaprofiileittain 

 
 
Kuntatoimen vastaajien iän ja sukupuolen mukaan havaittiin hienoista eroavaisuutta (Tau-
lukko 11). Hiukan yllättäen nuoret vastaajat antoivat heikomman yleisarvosanan, kun taas 
vanhemmat ja samalla oletettavasti kokeneemmat sekä korkeamman virka-aseman omaavat 



 

 
 

vastaajat antoivat paremman arvosanan. Vastaajien kokonaisvaltainen kokemus ja vastuul-
lisempi asema organisaatiossa sekä mahdollisesti laajempi toimenkuva voi aiheuttaa sen, 
että heillä on parempi kyky arvioida monipuolisemmin kokonaismahdollisuuksia ja -vaiku-
tuksia; syyseuraus suhteita (ks. Järvinen 2018). Sukupuolella ei nähty olevan vaikutusta 
yleisarvosanaan. Sukupuolijakauma kuntatoimen kyselyssä oli; noin 1/3 naisia ja 2/3 miehiä. 
Ikäryhmässä 51-64 vuotta jakauma oli tasan.  
 

4.1.1 Vapaat kommentit 
 
Vapaissa kommenteissa oli nostettu esille ymmärrettäviä ja tiedostettuja asioita, mutta sa-
malla paljon tavoiteperäisistä linjanvedoista kiinni olevia tekijöitä. Käytännössä kaikki 
muokkauksia ja lisäyksiä ynnä muuta koskevat kommentit ovat täysin toteuttamiskelpoisia. 
3d-malleihinkin otettiin kantaa ja 3d-aluemallit ovatkin nykyajan työkaluja, jotka toimivat 
mahdollisesti suunnittelutoimissa hienosti. VirtuaaliMaailma pyrkii toimimaan myös muille 
sidosryhmille, ja ennen kaikkea kansalle helposti lähestyttävänä, puoleensa vetävänä alus-
tana.  
 
 
Kuntatoimen kommentti poimintoja: 
 
Pikaisesti katsottuna oikein hienolta näyttää. Tällaista ehdottomasti tarvitaan alueiden 
markkinointiin ja tiedon jakoon! 

- Nainen, 41-50 v., kerrostalovaltainen urbaani kaupunkirakenne, Kainuu 
 
Vähän sellaista tech-pushia tässä on. Virtuaalisuus ei välttämättä ole se selkein tapa esitellä 
hanketta. Monesti hyvin toteutettu, eri medioita hyödyntävä nettisivu ajaa asian. Virtuaali-
suuteen sinänsä liittyy isoja mahdollisuuksia, mutta tuotekehitystä vielä tarvitaan. 

- Mies, 31-40 v., pientalovaltainen urbaani kaupunkirakenne, Pirkanmaa 
 
Palvelukonsepti puuttuu tästä esityksestä, jolla on suuri vaikutus asumisen kokonaisuuteen 
ja kestävään kehitykseen ns. pitkällä aikavälillä. Nyt anti on vähän yksipuolinen ja katsoja 
joutuu itse hakemaan puuttuvat tiedot. 

- Nainen, 51-64 v., pientalovaltainen urbaani kaupunkirakenne, Uusimaa 
 
Upea ja visulaisoiva. 

- Mies, 51-64 v., maaseutu/haja-asutusalue, Etelä-Savo 
 
Hyvä väline esim. tonttien jne. markkinointiin.... 

- Mies, 51-64 v., Satakunta 
 
Kokonaisuutta ajatellen, pitäisi olla hieman enemmän tietoa esim. kaavoituksellisista asi-
oista. 

- Mies, 51-64 v., kyläalue, Keski-Suomi 
 

 
Hyvä ajatus, mutta oleellinen piiloutuu visuaalisuuden taakse. Sovelletusti käytettynä hyvä 
tapa esitellä aluetta ennen ja jälkeen rakentamisen. 

- Mies, 41-50 v., kerrostalovaltainen urbaani kaupunkirakenne, Pohjois-Karjala 
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Elokokko kävijöiden kommentteja: 
 
Hienolta näyttää, näin vr-tekniikasta mitään tietävälle. Pientä hapuilua käyttöliittymän 
kanssa aluksi mutta käytön oppii nopeasti.  

- Nainen, 18-30 v., kerrostalovaltainen urbaani kaupunkirakenne 
 
Toimii. 

- Mies, 64< v., pientalovaltainen urbaani kaupunkirakenne 
 
Kiinnostava ja elämyksellisesti hauska. 

- Mies, 64< v., pientalovaltainen urbaani kaupunkirakenne 
 
Varmasti käyttökelpoinen esim. kiinteistöjen ja tonttien myynnissä ja varmasti muussakin. 

- Nainen, 51-64 v., pientalovaltainen urbaani kaupunkirakenne 
 
Ihan hyvä idea  

- Mies, <18 v., maaseutu, haja-asutusalue 
 
 
Kommenteista kävi ilmi tervetullut asenne, mutta myös epäileviä ääniä erottui joukosta. Ko-
konaisuutena kommentit (Liite 2 & 3) olivat kantaaottavia tai kannustavia, ja niiden avulla 
menetelmien kehittäminen jatkossa on mahdollista suorittaa johdonmukaisesti.  
 

4.1.2 VirtuaaliMaailman käyttäjien seuranta 
VirtuaaliMaailmaan on sisäänrakennettu käyttäjien seurantatyökaluja, jotka voivat osoittau-
tua oikein käytettynä ja tulkittuna hyviksi kehitystyökaluiksi; Mikä ihmisiä kiinnostaa, vi-
deot kuvat vai dokumentit? Mitä näkymiä he lataavat useimmiten? Mitä laitetta he käyttävät? 
Käyttäjistä kerätään muun muassa mitä laitetta ja selainta he käyttävät, näkymien latausker-
rat, ikonien painallukset, ja lämpökartta käyttäjien näkymäkentästä (Kuva 16). Tämän avulla 
voidaan seurata muun muassa käyttäjien tyypillisiä katselusuuntia ja sijoittaa ikoneita tämän 
mukaisesti. Kyselyn aikana videot, kyselyt, dokumentit ja muut olivat varsin tasaisesti kli-
kattuja, mutta aavistuksen yllättävästi poikittaisprofiilit keräsivät kymmeniä painalluksia. 
Kaiken kaikkiaan tilastot kertovat, että käyttäjistä iso osa myös aktivoi ikoneita ja tutustui 
konseptiin. 
 
 



 

 
 

 
Kuva 16 Lämpökartta käyttäjien näkökentän kohdennuksesta kyselyn aikana  
 
 
Ensinnäkin 360-kuvien latauskerrat osoittavat, että todennäköisesti vastauksia huomattavasti 
useampi tutustui ainakin pikaisesti VirtuaaliHermanOnkimaahan. On mahdollista, että ne, 
jotka vastasivat tutkivat VirtuaaliMaailmaa tarkemmin, ladaten näkymiä useita kertoja (Tau-
lukko 12).  
 
Taulukko 12 360 -näkymien latauskerrat kyselyn aikana. 

 
 
Toiseksi jo aiemmin rakennetussa, ja jo lanseeratussa VirtuaaliMäntsälästä voi havaita, että 
uusien kunnan tonttinäkymien latauskerrat erottuvat selvästi joukosta edukseen. Samalla 
tonttilinkit ovat olleet ainoat näkymät, joihin on ollut erillinen linkki kunnan kotisivuilla 
sekä oma karttataso VirtuaaliMäntsälässä. Etusivun upotusta VirtuaaliMäntsälän aloitusnä-
kymään lukuun ottamatta. Nämä linkit tonttisivuilla eivät ole olleet kuitenkaan upotuksia tai 
erityisemmin esille nostettuja. Osoittaen, että potentiaalia suurempaan katselumäärään olisi. 
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4.2 Yhteenveto kyselystä 
 
Kyselyyn vastanneiden määrä jäi odotetusta kuntatoimessa, mutta tästä huolimatta pysyi 
varsin kohtuullisena. Syitä tähän voi olla lukuisia; vastaukset eivät ole löytäneet kohderyh-
mään kirjaamoiden kautta, kiire, lomat, kiinnostus, tekijän huono viestintä ja niin edelleen. 
Kansanmielipiteitäkin tuli astetta tarkoitettua vähemmän; johtuen siitä, että Elokokko -ta-
pahtuman aika ei riittänyt, sillä haastattelut ja esittelyt venyivät pitkäkestoisiksi, perusteelli-
siksi. Yksikään ei kuitenkaan kieltäytynyt haastattelusta. Toimivana porkkanana myös nuo-
remmille, jotka vanhempiensa mukaan eivät koskaan vastaa mihinkään, toimi virtuaalilasit 
ja heidän vastaamaan saamistakin voitiin pitää saavutuksena. Yksityistä sektoria kysely ei 
tavoittanut. 
 
Yleisesti kommentit ja vastaukset olivat kannustavia, digitaalisuuteen ja virtuaalisuuteen us-
kovia. Iällä ei vaikuttanut olevan merkitystä lainkaan. Elokokossa käyttäjät olivat, hyvin no-
peasti sujut sekä sensoreilla toimineen tabletin että virtuaalilasien kanssa. Niillä VHO:ta tut-
kittiinkin varsin huolellisesti. Erityisesti kuntatoimen kanssa olisi useasti kaivattu aitoa vuo-
rovaikutteista kanssakäymistä, esille nostetut asiat olivat pitkälti keskustelun avauksiksi toi-
mivia.  
 
Taulukko 13 Kuntatoimen yleisarvosana keskiarvot maakunnittain 
 

 
 
Pirkanmaalta VirtuaaliMaailma sai kriittisimmän vastaanoton yleisarvosanan vaihdellessa 
välillä 4-6, Keski-Suomesta saapui vain yksi vastaus. Lappi erottuu matalan yleisarvosanan 
vuoksi, mutta kyselyn jälkeen tulleet kiinnostuneet yhteydenotot saapuivat juuri sieltä. Poh-
jois-Savosta taas tuli matalin yksittäinen arvosana; 2, joka laski maakunnan keskiarvoa mer-
kittävästi, kun vastaajamäärät pieniä. Kainuu erottuu toisessa ääripäässä, sekin sen vuoksi 
että vastauksia saapui Kainuusta ainoastaan yksi. (Taulukko 13) 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Virtuaalisuus, dronet ja muu nykytekniikka tarjoaa useita hyödyntämiskeinoja aluekehityk-
sessä. Virtuaalitodellisuuden rakentaminen olemassa olevasta todellisesta ympäristöstä on 
jo hyvin vaivatonta ja kustannustehokasta. Nyt ollaan kuitenkin vasta hyvin alussa, tätä voi-
daankin verrata tilanteeseen, joka matkapuhelin markkinoilla oli vuosituhannen vaihteessa. 
Siitä huolimatta Franky Zapata lentää jo lentävällä laudalla Vihreän menninkäisen tapaan 
(Vandoorne & Bell 2019). Henry Ford totesi jo yli sata vuotta sitten, että jos hän olisi kysy-
nyt ihmisiltä mitä he tahtovat, he olisivat vastanneet, että nopeampia hevosia.  Vuoden 2018 
ennusteet pitivät paikkansa, tällöin muun muassa Helsingissä järjestetyssä Drones in Urban 
Environment tilaisuudessa povattiin, että vuonna 2019 dronemarkkinat kasvavat valtavasti. 
Samalla lainsäädäntöä kiristettiin kesällä 2019 hienoisesti, kun yhteinen EU-lainsäädäntö 
julkaistiin. Siirtymäaikaa on vuosi ja uusi EU-säätely astuu voimaan vuoden 2020 kesällä 
(Hohtari 2019). Vaikka sääntely onkin edelleen hyvin pientä eikä sen pitäisi vaikuttaa toi-
minnan aloittamiseen tai dronen ostamiseen niin sen voidaan ajatella nostavan kynnystä ny-
kyisestä hankkia oma drone. Kirjoittamishetkellä kynnystä ei ole lainkaan, kun laadukkaan 
laitteenkin saa hyvin edulliseen hintaan ja käytettyjäkin on varsin mukavasti tarjolla. Sa-
malla lainsäädäntö on edelleen löyhää, ja voidaankin perustellusti kysyä olisiko tarkempi 
säätely tarpeen? Traficom on ottanut linjan, että ei tahdota hankaloittaa asioita vaan sääde-
tään vain sen verran, kun aidosti on tarve. Ei kiusaksi tai yliholhoamiseen asti (Hohtari 
2019). 
 
 
Alussa asetetut tutkimuskysymykset olivat: 
 

1. Kuinka virtuaalisuutta VirtuaaliMaailmaa käyttäen, pystytään hyödyntämään alue-
kehitysprojektissa kokonaisvaltaisesti; markkinoinnissa ja suunnittelussa sekä osal-
listamisessa, viestinnässä ja brändäyksessä? 
 

2. Kuinka ihmiset kyselytutkimuksen perusteella kokevat virtuaalisen työkalun käytön? 
 

Hypoteesi: 
VirtuaaliMaailmalla ja nykyteknologian tarjoamilla instrumenteilla pystytään luo-
maan kustannustehokkaasti visuaalisia ja virtuaalisia kokonaisuuksia, jotka sisältä-
vät visualisoitua tietoa sekä kevyempää menoa virtuaalitodellisuudessa, kokonaisuu-
dessa, jossa yhdistyy aluemarkkinointi ja -suunnittelu, -viestintä ja -brändäys sekä 
osallistaminen. 

 
Laaditun kyselytutkimuksen (kts. kappale 4) vastausten perusteella voidaan todeta, että Vir-
tuaaliMaailmaa pystytään hyödyntämään hyvin aluekohtaisessa markkinoinnissa, suunnitte-
lussa sekä osallistamisessa, viestinnässä ja brändäyksessä. Jopa kotisivujen pohjana. Vas-
tausten perusteella pystyi havaitsemaan myös, että virtuaalisuus koetaan luonnollisena, ny-
kyajan mukanaan tuomana seuraavan askeleen aluekehitystyökaluna. Asetettu hypoteesi, 
joka uskoi menetelmän kustannustehokkuuteen ja nykyteknologian tarjoamiin uusiin mene-
telmiin voidaan sanoa pitäneen paikkansa tässä tarkastelussa. VHO rakennettiin yhden mie-
hen voimin, opiskelijabudjetilla ja henkilökohtaisella kalustolla ilman lainkaan ulkopuolista 
rahoitusta.  
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Vertailuna Vanhan Vääksyn virtuaaliopas on saanut samankaltaiseen toteutukseen pyrki-
neessä digikulttuurikylä -hankkeessa 136 000 euron budjetin julkisena tukirahana samalla 
aikavälillä kuin mitä VirtuaaliMaailman kehittämiseen ja rakentamiseen on käytetty (Nou-
siainen & Jakonen 2019). Tehokasta työaikaa VHO:n rakentaminen vei noin 100–160 työ-
tuntia. Tämän lisäksi välillisesti hankekohtaisia kuluja tuli kalustosta, ohjelmalisensseistä ja 
vakuutuksista noin 5 000 euroa, laskentatavasta riippuen. Joskin jatkuva uuden ideoiminen, 
kokeileminen ja kehittäminen, sekä yksityinen hanke ja resurssien niukkuus aiheuttivat lisä-
tunteja, joita ei ole edellä mainitussa tuntimäärässä mukana. Toisaalta, jos pohditaan koko 
VirtuaaliMaailman alkuperäistä kehittämisvaihetta, tuntimäärä on huomattavasti suurempi 
ja vaikeaselkoisemmin laskettavissa. Joskin siltikin puhutaan yhden miehen voimista ja suo-
rat syntyneet kulut ovat edellä mainittua tasoa.  
 
Tämä selvitys ja uusi virtuaalisuuden hyödyntämismenetelmä VirtuaaliMaailma, oli linjassa 
aiempien tutkimusten kanssa (mm. Van Kerrebroeck et al. 2017; Themistocleous 2019; 
Latha et al. 2019; Mansikkaniemi 2019; Griffin et al. 2017; Divakaran 2019; Cheng et al. 
2014; Aziz & Zainol 2011; Acharya & Rahman 2016). Vahvistaen entisestään virtuaalisuu-
den tuomia mahdollisuuksia, alleviivaten niiden kustannustehokkuutta. Toisaalta tämä tut-
kimus osoitti, että nykyteknologian tarjoamilla työkaluilla ja virtuaalisuudella on kysyntää 
myös kokonaisvaltaisessa aluekehityksessä huomattavasti nykyistä toteumaa enemmän. 
 
Suomen nykyinen järjestelmä ajaa vääjäämättä kunnat kilpailemaan keskenään veronmak-
sajista. Heistä, jotka tuovat alueelle elinvoimaa, pöhinää. Voimakkaan kaupungistumisen 
aikana, jolle ei povata loppua, vaan jonka itseasiassa ennustetaan saavuttavan täyden kau-
pungistumisen rajan vuoteen 2090 mennessä (Batty 2018: 26), kuntien kisa edellä maini-
tuista veronmaksajista kiristyy kiristymistään. Samalla Suomen väkiluku ei kasva ja ainoas-
taan maahanmuutto pitää sen plussan puolella. Joskin vaikka koko maailma olisikin täysin 
urbanisoitunut seuraavaan vuosisadanvaihteeseen mennessä ei se tarkoittaisi vain muuta-
mien megakaupunkien olemassaoloa, vaan kuten nykyäänkin, useiden eri kokoisten (Batty 
2018). 
 
Yleisesti tämän tapaustutkimuksen kautta todettuna, paikkakunnille ja eri toimijoille olisi 
hyödyllistä ottaa virtuaalisuus ja nykyteknologia vahvemmin käyttöönsä, ja jopa tarve sii-
hen. Se on erityisen kustannustehokasta sekä käyttäjätutkimuksen mukaan tervetullutta jo 
käytössä olevien tapojen lisäksi. Matkailusta elävä kunta voi esittäytyä edukseen ulkomaita 
myöten käyttämällä nykytekniikkaa avukseen alueen parhaat puolet näyttämiseen. Toisaalta 
alue voi näyttäytyä ratkaisevasti edistyksellisenä tulevaisuuden digikuntana yrityksiä hou-
kutellessaan. Mahdolliset asukkaat saavat kehittyvän kunnan imagon avulla rohkeutta tehdä 
elämänsä isoimman päätöksen; sijaintivalinnan koko perheen kodille. Opiskelijat ja työnte-
kijät näkevät ilman aiempaa paikallistuntemusta sijaintien parhaat puolet. Tämän johtaen 
seuraavaan perusteellisempaan harkintavaiheeseen, jossa VirtuaaliMaailmassa tarjolla oleva 
tutkittu tieto helpottaa rationaalista päätöksentekoa. Jo alueella asuvat ja vierailevat pystyvät 
tutustumaan kohteisiin uudesta visuaalisesti näyttävästä perspektiivistä. 
 
Suuremmat, kasvavat ja vetovoimaisemmat paikkakunnat ja toimijat hyötyisivät samalla ta-
valla, mutta useasti suuremmat resurssit ja imago, brändi ynnä muut tekijät voivat suosia 
sitä, että esimerkiksi mediatuotanto tilataan ulkopuolisilta ammattilaisilta, joilta on sopivaa 
odottaa huippuunsa hiottua työnjälkeä. Kaikkea ei ole tarkoitus tehdä itse. Kotikutoisuus 
myös näkyy tyypillisesti lopputuloksessa. Tällöinkin VirtuaaliMaailman luonti on kuitenkin 



 

 
 

tämän opinnäytetyön perusteella kannattavaa. Varsinaisen VirtuaaliMaailman kehikon ra-
kentaminen on hyvin kustannustehokasta ja tämä ammattilaisten tuottama materiaali voi-
daan upottaa suoraan VirtuaaliMaailmaan. 
 
Ennen kaikkea kustannustehokkuus, helppokäyttöisyys, puoleensavetävyys sekä visuaalinen 
näyttävyys puoltavat VirtuaaliMaailman käyttöä jatkossakin. Kehitystyötä on kuitenkin jat-
kettava toimivamman paketin luomiseksi. Tässä työssä esiteltyä VirtuaaliMaailma konseptia 
voidaan pitää versiona 1.0. Tämä nykyteknologiaan pohjautuva alueellisen erottautumisen 
työkalu on tehty yhden miehen voimin olemattomalla budjetilla. Hyödyntämisessä tärkeätä 
osaa näyttelee sisältö ja VirtuaaliMaailman esille nosto. Sen jäädessä vain kotisivujen etusi-
vulla olevaksi upotusikkunaksi, jonka sisältö on sekava, epäjohdonmukainen ja staattinen 
niin ei tämä luotu paikallinen virtuaalitodellisuus pääse näyttämään vahvimpia puoliaan.  
 
Esimerkiksi kuntatoimessa dronet ovat edelleen työkaluina vähän käytettyjä (Traficom 
2019), mutta tähän on odotettavissa valtavaa muutosta, sillä on kiistatonta kuinka suuret ra-
halliset säästöt dronet ja muut nykyteknologiaan tukeutuvat työkalut pystyvät tuomaan. On 
selvää, että rahasta on puute ja se, että säästetään oikeissa paikoissa vapauttaa resursseja 
muihin tärkeisiin toimiin. Lisäksi dronea pystytään monipuolisesti hyödyntämään tuotetun 
materiaalin ansiosta uusien asukkaiden ja yritysten, veronmaksajien houkuttelemisessa. Yri-
tysten ja ihmisten alueelle asemoimiseen vaikuttaa moni tekijä kuten logistinen sijainti, vä-
estörakenne, kiinteistöjen hinta ja kilpailu. VirtuaaliMaailman avulla pystytään toisaalta 
edesauttamaan sitä, että kohdealue näyttäytyy parhaana mahdollisena juuri tälle toimijalle, 
tai henkilölle (Salvanechi 2002).  
 
Tämän mahdollistaa VirtuaaliMaailman innovatiivinen hyödyntäminen alueviestinnässä; 
mielikuvan luonnissa kehittyvästä, vireästä innovaatioklusterista, jossa luodaan aktiivisesti 
uutta koko yhteisön hyväksi. Hyvässä valossa esittäytymisessä ei pyritä alleviivaamaan 
mahdollisia ongelmia, tai tuomaan tietoa niistä liian pian, liian helposti saataville. Ajatuk-
sena VirtuaaliHermanOnkimaassa on ollut herättää ensin kiinnostus, ja kun siinä on onnis-
tuttu, käyttäjä hakee lisää tietoa muista itselle tärkeistä asioista kuten koulutus, työpaikat tai 
maankäyttö. Kaupungitkin toimivat näin viestiessään itsestään menestyvinä ja hyvinvoivina 
paikkakuntina (Holstila & Hämäläinen 2019: 6).  
 
Kuten dronetapahtuma CUAVC toteaakin: nyt on tarpeeksi puhuttu, on aika ruveta teke-
mään tulostakin (Karpowicz 2019). Tulevaisuus voi olla dronejen ja virtuaalisuus lyödä läpi 
toden teolla. Tai sitten Franky Zapatan leijulauta dominoi tukevaisuuttamme (Vandoorne & 
Bell 2019).  Lopuksi on hyvä pitää mielessä, että ihmisiä kiinnostavat ihmiset. Maailmaa 
tulee myös suunnitella ihmisille.  Dronet eivät ole lentokonekorkeudessa, mutta siitä huoli-
matta tyypillisesti hyvin etäällä siitä tasosta, jolla flanöörit kulkevat (Huuhtanen 2019b). 
Kaukana ihmisten tasosta.   Virtuaalitodellisuus taas on loppujen lopuksi vain keinotekoista 
läsnäolontunnetta.      
 
Jatkossa olisi hyvä tutkia lisää virtuaalisuuden ja uusien instrumenttien avaamia ovia alue-
tasolla. Mahdollisuuksien tunnistamisen lisäksi on jatkossa saatava tietoa myös uusien tek-
nologisten sovellusten todellisesta vaikutuksesta ihmisiin ja heidän käyttäytymiseensä. Ky-
selytutkimuksessa oli myös varsin maltillinen vastausmäärä ja lisätutkimuksia tulisikin 
tehdä erilaisissa ympäristöissä ja hankkeissa. Lisäksi kyselytutkimus viittasi siihen, että vas-
taajaprofiileittain analysoituna vastaukset voisivat olla erilaisia, jos tutkimuskohde olisi kau-
punkirakenteessa maaseutuympäristön sijaan. 
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