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MEDIAN UUDEN
ANSAINNAN

LÄHTEET

LovOne-tutkimushankkeessa 

määriteltiin paikallismedian polku 

tulevaisuuteen

Mediasisältöjen laajentaminen 

auttaa kehittämään - journalistisen 

liiketoiminnan lisäksi - viestintä- ja 

mediatoimistotyyppistä paikallista 

liiketoimintaa

Ensimmäinen vaihe hankkeesta -

liikkuvan kuvan sisällöt sekä 

kuluttaja- että yrityssektorille - on 

loVReal-tutkimushankkeen myötä 

toteutettu



VR360 – VALTAKUNNALLISET
TOIMIJAT

• Päätoimittaja Arto Henriksson ja Loviisan sanomat

tunnetaan alan piirissä todella hyvin

• Futusomen valtakunnallinen analyysi Twitteristä, 

Facebookista, Instagramista,Youtubesta, blogeista ja 

keskustelupalstoilta kertoo tilanteen 22.10.2018

• Huomattavaa on, että Loviisa mainitaan myös

tulevaisuuden odotuksista kertovissa hiljaisissa

signaaleissa



LOVREAL-
TUTKIMUKSESTA 

TULI  TOTTA

• LoVReal alkoi 
tutkimushankkeena ja päätyi 
osaksi mediayhtiön arkea

• Projektissa kehitetty toimiva 
tuotantomalli 

• VR360 tuo uutta liikevaihtoa 

• Toiminta työllistää ja on 
kannattavaa

• LoVReal-tutkimusmallin avulla 
media voi testata 
levikkialueellaan kiinnostusta 
VR360-toteutuksia kohtaan

http://www.loviisansanomat.net/360-tuotannot/


LOVREAL-
TUOTANTOJA

• LoVReal –materiaaleja Loviisan 

Sanomissa:  24 kpl 360-videota ja 84 

kpl 360-stillikuvaa sekä 4 kpl MR 

(mixed reality)esittelykierrosta

• Ralf Forsströmin taidenäyttelyn 

esittelyllä 6 000 näyttöä

• LoVRealin Hbl:lle toteuttama video 

Amos Rex -museon 

avajaisnäyttelystä valittiin 360-

sisältöihin erikoistuneen Veer-

sivuston päivän parhaaksi 

tuotannoksi 2.9.2018

https://www.youtube.com/watch?v=3_kuTjq0InM


UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA

• Loviisan kaupungille rakennetaan VR360-
opetusympäristö 

• VR360 voi siten olla ratkaisu myös 
homeongelmiin ja rakennusvirheisiin 

• VR360-ympäristön avulla opetus voidaan 
hoitaa yhdessä paikassa ja jakaa se 
useampaan tilaan

• Mahdollisuus lisättyyn todellisuuteen

• Loviisa on taannut kyläkoulujen 
säilymisen,  VR360 tuo mahdollisesti   
kustannussäästöjä ja voi osaltaan auttaa 
säilyttämään palvelut

https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=sH0FXeSvOsw


VR360 VAPAUTTAA RESURSSEJA

• Merkittävimpiä 360-sisällöntuotantoon liittyvistä eduista on tuotannon 

helppous ja kustannustehokkuus

• 360-livelähetys ja -tallennus toteutetaan kevyimmillään siten, että toimittaja 

tuo kameran sopivalle paikalle, käynnistää laitteen ja vapautuu heti muuhun 

sisällöntuotantoon

• 360-kamerat toimivat jo nyt paikallislehdessä digikameran ja videokameran 

rinnalla sekä toimitusten että mediamyynnin työkaluina



YKSITYISESTÄ TULEE YLEISTÄ 

• 360-sisältöjen toteuttamisessa ja julkaisemisessa on tullut esille tavanomaisia 

tekijänoikeuksiin liittyviä sekä uudenlaisia yksityisyydensuojaan ja salakatseluun sekä -

kuunteluun liittyviä kysymyksiä

• Useimmissa 360-toteutuksissa kameraa ohjataan mobiililaitteilla

• 360-kameran lähistöllä olevat eivät yleensä vielä tiedä, että heidän tekemisensä ja 

sanomisensa saattavat päätyä livelähetykseen tai videotallenteeseen

• Vaikka tilanteet on tallennettu julkisilla paikoilla, joissa kuvaaminen ja striimaaminen

ovat muuten vallalla olevan tulkinnan mukaan sallittua, saattaa 360-sisällön 

välittämiseen liittyä erityispiirteitä, joiden selvittäminen on asiaan liittyvien lakien 

sekä Journalistin ohjeiden kannalta tarpeen



MUUTAKIN POHDITTAVAA ON

• VR360-tuotannot ovat vasta tekemässä läpimurtoa

• Media ei vielä täydellä innolla tuotannoissa mukana

• Journalistiset ratkaisut (pl Loviisan Sanomat) antavat odottaa itseään

• Loviisan alueen paikallinen markkina liian pieni kasvuhakuiselle toiminnalle

• Kuluttajilta puuttuvat ihmissilmän resoluution omaavat VR-lasit (Varjo)

• Jakelukanava osin sama kuin normivideoissa;  Youtube ja Veer sekä Kuula

• Peliteollisuus saattaa määrittää jakelukanavat uusiksi

• Kasvu voimakkainta yritysten info- ja mainossovelluksissa; sisältömarkkinointi



LOVIISAN 
TUTKIMUSMALLI

• Kun loviisalaisten VR-360 käyttöä 
ja kokemuksia tutkittiin, syntyi 
samalla kevyt malli, jolla 
paikallismedia voi tehdä VR360 
liittyvää markkinatutkimusta 
omalla alueellaan 

• Facebookin ja Instagramin 
kohdentamisvälineillä 
tutkimuslinkkiä voidaan levittää 
varsin tarkasti kohdealueelle. Tätä 
kautta saadaan sosiaalisen median 
käyttäjiltä tietoja todella 
kustannustehokkaasti



VR360 TUTTUA 
LOVIISAN

SANOMISSA

• Loviisan Sanomien lukijoiden 
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 VR360-maailman 
kanssa

• Loviisan Sanomien VR360-palvelut 
olivat tuttuja yli 40 prosentille 
vastaajista eli he olivat jollakin 
päätelaitteella katselleet niitä



SISÄLTÖ 
RATKAISEE VR360 -
MAAILMASSSAKIN

• Vastaajat katselisivat 
virtuaalimaailmassa mieluiten 
elokuvia sekä luontoa tai sitten 
pelaisivat

• Tutkimuksessa käytettiin 
yritystason lomakkeita ja 
raportointia, mutta 
kevyemmässä muodossa

• Markkinatutkimuksen voisi 
tehdä myös Facebookin omilla 
kyselytyökaluilla tai ilmaisilla 
kyselyohjelmilla



LOVREAL-
TUTKIMUSRYHMÄ
KIITTÄÄ!

A RTO H E N R I KSSO N
O S M O K U R K I
J U K KA M AU N O


