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LoVReal yhdistää ihmiset - paikalliset virtuaalisisällöt uuden ansainnan 

lähteinä. 
 
 
LoVReal-hanke osoitti, että VR360-tuotantojen avulla paikallinen media pystyy hankkimaan uutta 

liikevaihtoa. Projektissa kehitettiin malli, jonka avulla jokainen mediatalo voi turvallisin mielin 

aloittaa VR360-tuotannot. 

Hankkeen myötä on luotu myös tutkimuspohja, jota hyödyntämällä media voi testata 

levikkialueensa kiinnostusta VR360-mediaan, niin kuluttajien kuin yritysasiakkaidenkin osalta. 

VR360-tuotannoista on näillä näkymin tulossa yksi mediatalojen uusista ja merkittävistä 

ansaintamahdollisuuksista. Useilla kansainvälisillä mediatoimijoilla onkin jo aktiivikäytössä 

uutishuoneita, joissa lukija/katsoja voi kokea olevansa läsnä uutistapahtumassa. 

 

Paikallismedian polku tulevaisuuteen määriteltiin lovOne-tutkimushankkeessa vuonna 2017 niin, 

että mediasisältöjen laajentaminen antaa mahdollisuudet hyödyntää sisältömarkkinointia sekä  

mainos- ja yritysvideoiden tuotantoa journalismin tueksi.  
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Paikallismedian ansainnan lähteet digimurroksen jälkeen. 

 
 
Loviisan Sanomat on marras-joulukuusta 2017 lähtien tuottanut virtuaalisisältöjä sekä omiin 

jakelukanaviinsa, että maksaville asiakkaille. LoVReal-tutkimushanke on tähän mennessä tuonut 

kirkkaasti esille sen, että VR360-tuotannoilla on mahdollista kasvattaa paikallislehden 

sisällöntuotannon monipuolisuutta ja laatua sekä ansaintaa. Uuden palvelun asiakaspotentiaali on 

laaja ja kohderyhmä kasvaa kaiken aikaa virtuaalilasien yleistyessä. 

 

VR360-tuotannot tuovat liikevaihtoa  

 

LoVReal -hankkeen aikana Loviisan Sanomissa on tähän mennessä julkaistu kymmeniä VR360-

videoita ja noin 100 kpl 360-stillikuvaa sekä useita MR (mixed reality) esittelykierroksia. Tähän 

mennessä suosituin kierros on ollut paikallisessa Almintalossa järjestetyn Ralf Forsströmin kohua 

aiheuttaneen näyttelyn virtuaaliesittely, jonka on aloittanut lähes 6 000 katsojaa. Samaan aikaan 

omin jaloin näyttelyssä on käynyt 1800 vierasta.  
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Päätoimittaja Arto Henriksson ja koko VR360-tuotantoketju: kamera, toimittaja sekä VR-lasit 

 

Loviisan Sanomat on toteuttanut KSF Media Ab:n Hufvudstadsbladet -lehden verkkosivuille useita, 

hyvinkin erityyppisiä videoita. Niistä Handelsgilletin kokous, jossa keskusteltiin naisten 

hyväksymisestä klubin jäseneksi, on herättänyt runsaasti keskustelua ja palautetta VR360-

tallentamisesta.  

 

LoVRealin Hbl:lle toteuttama video Amos Rex -museon avajaisnäyttelystä valittiin VR360-sisältöihin 

erikoistuneen Veer-sivuston päivän parhaaksi videoksi 2.9.2018 (Your video AMOS 360 TEAMLAB is 

featured on VeeR today. Every day we pick the best ones to feature from tons of uploads, so big 

congrats to you!).  

 

VR360-sisältöjen toteuttamisessa ja julkaisemisessa on tullut esille tavanomaisia tekijänoikeuksiin 

liittyviä sekä uudenlaisia yksityisyydensuojaan ja salakatseluun- ja -kuunteluun liittyviä kysymyksiä. 

Useimmissa toteutuksissa kameraa käytetään ja ohjataan mobiililaitteilla etänä, jolloin VR360-

kameran lähistöllä olevat eivät yleensä tiedä, että heidän tekemisensä ja sanomisensa saattavat 

päätyä suoraan lähetykseen tai videotallenteeseen. Esille on tullut tapauksia, joissa vaikkapa 

mielenosoitukseen tai messutapahtumaan osallistuneet ihmiset ovat kameran lähistöllä puhuneet 

tai käyttäytyneet persoonallisesti tietämättä tulevansa striimatuksi tai tallennetuksi videolle.  



 4 

 

Vaikka tilanteet ovat tallentuneet julkisilla paikoilla, joissa kuvaaminen ja striimaaminen on muuten 

vallalla olevan tulkinnan mukaan sallittua, saattaa VR360-sisällön välittämiseen liittyä 

erityispiirteitä, joiden selvittäminen on asiaan liittyvien lakien sekä Journalistin ohjeiden kannalta 

tarpeen.  

 

Yksi ehkä merkittävimmistä VR360-sisällöntuotantoon liittyvistä eduista on tuotannon helppous ja 

kustannustehokkuus. Kun tavallisen livelähetyksen tai videon toteutukseen tarvitaan erillinen 

"liikkuvan kuvan kuvaaja", joka seuraa tapahtumaa ja valitsee kulloinkin sopivan kuvakulman, 

voidaan VR360-livelähetys ja -tallennus toteuttaa kevyemmillään niin, että toimittaja tuo 

"pallokameran" sopivalle paikalle, käynnistää lähetyksen ja vapautuu välittömästi muuhun 

sisällöntuotantoon. Esimerkiksi ammattikalastajan työpäivästä kertoneessa videototeutuksessa 

”pallokamera” kiinnitettiin kalastajan veneeseen, mies lähti kameran kanssa yksin merelle ja 

Loviisan Sanomat haki kameran runsaan tunnin päästä kalastajan palattua takaisin rantaan. 

 

Tutkimuksesta malli paikallismedioille   

Elo-syyskuun vaihteessa loVReal-tutkimusryhmä suoritti järjestyksessään toisen 

tutkimusoperaation, nyt suoraan Loviisan seudun asiakkaille. Tietoykkönen koosti valtakunnallisen 

tutkimuksen tulosten perusteella ja tutkimusryhmän antamista eväistä uudet, paikalliset 

kysymykset. Kohderyhmäksi määriteltiin Loviisan Sanomien lukijat. Tutkimuslinkkiä jaettiin Loviisan 

Sanomien verkkoversiossa, LS:n Facebook-ryhmässä sekä kohdennettuna mainontana Loviisan 

seudun Facebookin ja Instagramin käyttäjille. Vastauksensa jätti 186 henkilöä, jotka lähtökohtaisesti 

olivat joko VR360-käyttäjiä tai palvelusta kiinnostuneita. Tutkimuksen suoritti Tietoykkönen Oy.  

Tutkimuksen otos ei edusta Loviisan kaikkia asukkaita vaan pikemminkin alueen aktiivisia verkon ja 

sosiaalisen median käyttäjiä. Tämä on perusteltua tässä tapauksessa, kun etsitään juurikin VR360-

videoiden relevanttien käyttäjien kohderyhmää. Otoksen rajallisuudesta huolimatta se antaa 

kustannustehokkaasti vankan näkemyksen virtuaalimedian potentiaalisen asiakaskunnan 

ajatuksista. 

Vaikka paikallisen tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan verrannollisia valtakunnalliseen 

tutkimustulokseen otoksen erilaisuudesta johtuen, voi vertailua tehdä ja tätä kautta saadaan 
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suuntaa antavia näkemyksiä. Loviisan Sanomien lukijat ovat tulosten perusteella lähes kaksi kertaa 

paremmin perillä VR360-todellisuudesta kuin verrokkiryhmä.  

Kun loviisalaisten VR360-käyttöä ja kokemuksia tutkittiin, syntyi samalla myös kevyt malli, jolla 

paikallismedia voi tehdä virtuaalituotteisiin liittyvää markkinatutkimusta omalla alueellaan. 

Facebookin ja Instagramin kohdentamisvälineillä tutkimuslinkkiä voidaan levittää varsin tarkasti 

kohdealueelle. Tätä kautta saadaan sosiaalisen median käyttäjiltä tietoja sangen 

kustannustehokkaasti.  

Tutkimuksessa käytettiin ammattilaisten lomakkeita ja raportointia, mutta kevyemmässä muodossa 

markkinatutkimuksen voisi tehdä myös Facebookin omilla kyselytyökaluilla tai ilmaisilla 

kyselyohjelmilla. Näissä tapauksissa kannattaa muistaa, että huonosti kysyttyyn kysymykseen 

saadaan huonoja tai tulkinnanvaraisia vastauksia.  

 

 
Loviisan Sanomien asiakkaat ovat paljon paremmin perehtyneitä VR360-maailmaan kuin verrokkiryhmä 

 

 

Paikallistason VR360-tietoisuus oli melko selvästi linkittynyt vastaajan taloudelliseen asemaan ja 

erittäin selvästi vastaajan ikään. Kyselyn 18-29 -vuotiaista vastaajista 81 prosenttia oli tavalla tai 

toisella sinut virtuaalimaailman kanssa. Loviisan Sanomien VR360-palvelut olivat tuttuja yli 40 
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prosentille vastaajista eli he olivat jollakin päätelaitteella katselleet niitä. Kuitenkin vain 17 

prosentilla vastaajista oli käytössään varsinainen virtuaalikäyttöön suunniteltu väline, kuten 

katselulaite tai kamera. 

 

Vastaajat katselisivat virtuaalimaailmassa mieluiten elokuvia, eläimiä tai maisemia.  He myös 

mielellään pelaisivat VR-maailmaan suunniteltuja pelejä. Asuntoesittelyt ja lomakohteet 

kiinnostavat nekin LS:n lukijoita. Paikallisista sisällöistä vastaajia kiinnostavat erityisesti kaikki 

paikalliset tapahtumat, esitykset ja nähtävyydet. 

 

VR360-sisällöntuotannon kehitys on vasta alkuvaiheessa ja erityisesti kuluttajarajapinnan 

päätelaitteet (VR-lasit) eivät ole kovin yleisiä. LoVReal-tutkimusryhmän mukaan on kuitenkin 

nähtävissä, että virtuaalikamerat toimivat jo nyt paikallislehdessä digikameran ja videokameran 

rinnalla sekä toimitusten että mediamyynnin työkaluina. 

 

VR360-sisällöt ovat kiinnostaneet erityisesti Loviisan seudun nuorisoa ja koululaisia. 

Kouluvierailujen yhteydessä virtuaalisisällöt ovat poikkeuksetta olleet suurimman kiinnostuksen 

kohteena. LoVReal-hankkeen päätteeksi Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistystoimelle 

vuodelle 2019 määrärahan, jolla kaupunkiin perustetaan VR360-oppimisympäristö yhdessä Loviisan 

Sanomien kanssa. Sivistystoimi sai käyttöönsä aluksi kaksi ammattilaistason kameraa sekä 20 kpl 

Oculus Go -virtuaalilaseja. Jatkossa laseja tilataan lisää. Loviisan Sanomat aloittaa VR360-

sisällöntuotannon ja virtuaalipalveluiden kehittämisen yhdessä Loviisan sivistystoimen kanssa 

alkuvuonna 2019. 
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