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VR

Keino-eli virtuaalitodellisuus on tietokoneavusteisin 

menetelmin totetutettu ympäristö, jossa luodaan 

oletetun todellisuuden vaikutelma (Pelit, simulaattorit)

Käsitteitä;

AR

Augmented Reality sekoittaa todellista maailmaa ja 

virtuaalitodellisuutta 

360 Videot

Usean kameran kuvaamasta materiaalista luodaan 

panoramavideo, jota katsoessaan käyttäjä voi vaikuttaa 

oman katseensa suuntaan ja määrittää, mitä näkee. 



Sisältö ja näyttölaitteet

VR-lasit (Oculus, HTC Vive) ja AR-laitteet (esim.Microsoft 

hololens) ovat näyttölaitteita, joiden kautta voidaan tuoda 

käyttäjän nähtäväksi eri tavoin tuotettua aineistoa. 

Sisällöllä ja mallintamisella määritellään mitä käyttäjä voi 

näyttölaitteiden kautta nähdä ja miten tilanteessa voidaan 

liikkua tai manipuloida sisältöä.



Muita elementtejä

• Katseen suunnan tunnistaminen

• Liikkeen tunnistaminen (käyttäjän paikannus)

• 3D vai 2D näyttöratkaisut

• Liikkuminen virtuaalimaailmassa

• Ympäristöön vaikuttaminen (muokkaus)

• Mahdollinen liikealusta



VR-lasit – tutustumista suunnitteilla 

olevaan rakennukseen



Ponsse ohjaamoon toteutettu simulaattori VR-laseilla



Yhdyskuntasuunnittelua, AR-tekniikka



Hävittäjälentäjän kypäränäyttö (AR)



Moottoripyöräkypärän HUD näyttö (Heads up 

display) 



Hiab Hi-vision

Etäohjaussovellus puutavara-auton nosturin käyttöön (kamera)



Ambulanssisimulaattori / XAMK



VR tekniikan soveltamista metsäalalla

Esimerkkejä:

Metsätalouden suunnittelu, maisemasuunnittelu

Koneiden käyttökoulutus (Koulutussimulaattorit)

Huoltokoulutus (koneet)

Tutustuminen erilaisiin luontokohteisiin



Maisemasimulaattori luo karttatietojen ja 

metsävaratietojenpohjalta 3-D keinomaiseman, jossa käyttäjä 

voi vapaasti valita sijaintinsa ja tehdä kuviotasoisia 

toimenpiteitä. Toimenpiteiden jälkeen visualisoidaan uusi 

tilanne.

Metsätalouden suunnittelu, maisemasuunnittelu



Maisemasimulaattori –

hakkuun maisemavaikutukset



Maisemasimulaattori –

Miten puuston kasvu muuttaa maisemaa



Mitä metsän mallintaminen VR/simulaattori-käyttöön tarkoittaa

Maapohjan luominen

- Käytetäänkö kartta-aineistoja vai tehdäänkö 

kuvitteellinen

- Tiet, vesistöt 

- Maapohjan teksturointi / väritys

Aluskasvillisuus

- Onko tarpeellista?

- Miten paljon, haetaanko aitoja metsätyyppikohtaisia 

malleja?

- Muut (kivet, kannot, jne)

Puusto

- Puumallien tuottaminen

- Haetaanko vaihtelua

- Puun koon kasvaessa muuttuu myös ulkonäkö. Kyse 

ei ole pelkästä skaalauksesta

- Vikaisuuksien mallintaminen puihin

Törmäys- ja vuorovaikutusmallit



VR metsä, sekapuustoa

Ponsse harvesterisimulaattori



Koulutussimulaattori on tehokas ympäristö oppia ja opettaa 
työkoneen käyttöä.  Koneen hallinta + työtekniikoiden 
ymmärtäminen + harjoittelu + työn suunnittelu

Koulutussimulaattorit





Ponsse, koulutussimulaattoritsimulaattori

Harvesteri

Kuormatraktori



Tukkirekkasimulaattori



Taidon opettaminen

- Vaatii opettajalta hyvää esimerkkimallia, jossa osataan 

nostaa esiin oppimisen kannalta tärkeät periaatteet ja 

toimintamallit.

- Harjoittelu siirtää oppilaan vastuulle ottaa käyttöön 

opetetut periaatteet. Harjoittelumäärien (toistojen)

kasvattaminen vähentää virheiden määrää ja siirtää osan 

asioista automaation tasolle.

- Taidon kehittyessä  nopeus lisääntyy ja stressi pienenee. 

Koulutettava pystyy mukauttamaan toimintamalleja 

itselleen parhaiten sopiviksi.



Mikä motivoi oppilaita?

Lyhytkestoiset harjoitukset, joissa palaute saa aikaan 

kilpailutilanteita

Harjoitukset, joiden palaute on selkeästi mitattu ja 

ymmärrettävää. Syy -> seuraus.

Mikä motivoi huonosti?

Pitkäkestoiset harjoitukset, joissa palaute on 

”abstraktisti” mitattua. Esimerkki huonosta palautteesta 

on tuotos, jollei tuota mukana tietoa, jonka avulla voi 

analysoida niitä asioita, jotka ovat aiheuttaneet huonon 

tuotostason.

Harri Savonen, koulutusjohtaja PKKY (Valtimo)

Simulaattorikoulutukset



Työkoneen käytön eri taidot

• Koneen käsittelytaito

• Työtekniikkataidot

• Ongelmanratkaisutaito

• Työn suunnittelutaito



Kokeneiden kuljettajien kouluttaminen 

simulaattorilla

• Ponssen kouluttajat hyödyntävät simulaattoreita myös 

kokeneiden kuljettajien työmenetelmäkoulutuksiin

• Tavoitteena opetella uusia työtekniikoita, joilla 

minimoidaan rungon siirtelyä työn aikana

• Kaikille sama tilanne, hyödynnetään simulaattorin 

kykyä mitata työstä sellaisia asioita, joita ei koneella 

pystytä mittaamaan.

• Alkaa simulaattoriharjoituksen ajamisella, joka on 

kaikille sama, noin 5 puuta.

• Harjoitukseen saa käyttää aikaa niin paljon kuin haluaa. 

Mitataan vain kuormaimen kärjen kulkemaa matkaa.

• Tuloksia verrataan ”optimitulokseen” ja käydään läpi, 

miten koulutettavien tekniikat poikkeavat kouluttajan 

tekniikasta. 

• Tutustutaan uusiin hakkuutekniikoihin ja harjoitellaan 

niitä

• Palaute ja oppien siirto konetyöhön.



Palauteraportti

• Simulaattorin kyky mitata suorituksia ja tuottaa niistä 

palauteraportteja on keskeisessä roolissa.

• Yksikin harjoitus voi palvella monen tyyppistä 

koulutusta, kun seurannan näkökulmaa vaihdetaan 

(matka, aika, tarkkuus, vahingot, laatu, jne.)

• Vaihtamalla hyväksyntäkriteerejä, kouluttaja voi 

johdattaa oppilaan keskittymään eri asioihin 

itseopiskelussa. 

• Mahdollisuus liittää harjoitukseen automaattinen 

hyväksyntä / hylkäys ja sen perustelu, auttaa oppilaan 

itsearvioinnissa.

• Parhaimmillaan oppilas kokee itseopiskelun 

mahdollisuutena paneutua opetteluun omassa 

rauhassa. Eri tasoiset harjoitukset tuovat pelimäisyyttä 

ja motivaatiota edetä kohti vaativampia haasteita .



Mitä raportti voi kertoa?



Huolto- ja diagnostiikkatietojen esittäminen



Tutustuminen luontokohteisiin 

- Kuntopyörä tai kävelymatto

- Video, 3D-malli

- Paikannus, korkeussuhteet  


