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6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

Kokeiluraportti

Ypsilonin 3D -mallin hyödyntäminen virtuaalisena oppimisympäristönä,
Finpeda Oy, Turku



Kokeilun päätavoitteet
ÁTutkia miten Ypsilonin monitoimitalon 3D (IFC) -tietomalli saadaan tuotua yrityksen 

FVS (Finpeda Virtual Space) selainpohjaiseen ja vuorovaikutteiseen 
virtuaaliympäristöön ->määritellä mm. mitä se vaatii mallilta ja miten tekninen 
mallinnus tapahtuu sekä luoda tästä ohjeet

ÁTeknisen mallinnuksen jälkeen tavoite on antaa malli oppilaiden ja opettajien 
hyödynnettäväksi vuorovaikutteisena, pelillisenä ja käyttäjälähtöisenä virtuaalisena 
oppimisympäristönä. Yritys saa käyttäjiltä tietoa, ajatuksia ja kommentteja

Å ominaisuuksista ja palveluista joita virtuaalisen koulun pitäisi sisältää

Å miten ja millaisia uuden opetussuunnitelman mukaisia pedagogisia 
oppimiskokonaisuuksia alustalla voi ja voisi tehdä eri ikäisten 
oppilaiden kanssa
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Mikä on FVS?

Finpeda Virtual Space (FVS) on 
selainpohjainen yhteistyö- ja 
vuorovaikutusympäristö, jossa käyttäjä voi 
luoda uusia virtuaalisia koulutustiloja, 
kalustaa niitä ja tuoda tiloihin oppimiseen ja 
projektityöhön liittyvät toiminnallisuuksia.

Muutamia alustan ominaisuuksia:

Å Vuorovaikutustyökalut (videoneuvottelu, 
screen share, chat, yksityisviestit)

Å Google drive -integraatio (doc, 
spreadsheet, slides jne.)

Å 3D -materiaalipankki mm. kalusteet
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Teknisen vaiheen toteutus
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Lupa monitoimitalon 3D (IFC) -mallin 
hyödyntämiseen kysyttiin 
rakennuksen omistajalta (Turun 
kaupungilta).  

Tarkoitus oli tutkia miten Ypsilonin 3D-
malli saataisiin mahdollisimman 
kivuttomasti siirrettyä yrityksen 
alustaan. 

Projektia tehtiin yhteistyössä 
hankkeen, yrityksen ja Ypsilonin 
arkkitehdin kanssa, jolta saatiin 
aina uudet tarvittavat 
tiedostomuodot tutkittaviksija 
hyödynnettäviksi



Teknisen vaiheen toteutus
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Teknisestä mallinnuksesta luotiin englanninkieliset ohjeet.  



Pedagogisen vaiheen toteutus
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Turulle luotiin oma portaali, johon pääkäyttäjän oikeudet 
annettiin yritykselle ja koordinaattorille. Oppilaille ja 
opettajille luotiin alustaan anonyymit testitunnukset. 
Mukaan lähteville opettajille järjestettiin alustan 
käyttökoulutus etänä. Sen jälkeen he tekivät projektinsa 
pedagogisen suunnitelman, jonka perusteella 
koordinaattori loi projektiin tarvittavat virtuaalihuoneet. 
Opettajat suunnittelivat ja toteuttivat omat tilansa. 
Tämän jälkeen tehtiin oppimiskokeilut eri pituisissa 
workshopeissa yhdessä oppilaiden kanssa. 
Projekteja esiteltiin muille opettajille ja vanhemmille. 
Loppureflektiossa opettajat kertoivat suullisesti 
kokemuksistaan ja kirjoittivat pedagogiset loppuraportit. 
Oppilaille tehtiin sähköinen palautekysely workshopien 
jälkeen. 



Hankkeen virtuaalitila

29.1.2020 7

Kaikki kokeilussa syntyneet materiaalit 
(tekninen mallinnus, opettajien projektit, 
ja videot yms.) on koottu yhden 
virtuaalihuoneensisälle. 

Tila toimi myös hankkeen Meeting
Roomina, jossa pidettiin etäpalaverit ja 
opettajien  koulutukset.



Erityisopetuksen virtuaalitila
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Huoneeseen on koottu eri seinille 
erityisopetukseen liittyvää materiaalia; 
oppiminen ja opiskelutekniikat, tuen 
portaat sekä yleistietoa ja linkkejä. 
Tila voisi jatkossa toimia erityisopettajille 
mm.  materiaalipankkina ja 
koulutustilana.



Alakoulun äidinkieli- ja kuvataideprojekti
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Kuudennen luokan oppilaat tekivät nurmialueelle erilaisia 
keksittyjen yritysten lounge-ryhmätyötiloja, johon oppilaat 
toivat mm. itsetekemiään mainoksia. Oppilaat kiersivät eri 
firmoissa tutustumassa firman liikeideaan ja tuotteisiin. 

Virtuaalihuonetoimi 
galleriatilana 
oppilaiden tekemille 
vanhanajan kuville. 


