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1. 6AIKA: TULEVAISUUDEN ÄLYKKÄÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT -HANKE
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen 
(www.oppimisenuusiaika.fi) tavoitteena oli vahvistaa 
pääasiassa koulutusteknologia-alan (Education techno-
logy) yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke oli 
osa 6Aika -strategiaa ja sai rahoitusta mm. Euroopan 
aluekehitysrahastosta. Mukana olivat Espoon, Helsin-
gin, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit. 

Tarkoituksena oli kehittää markkinoille entistä parem-
pia tuotteita ja teknologioita oppimisympäristöihin. 
Yhteiskehittäminen tapahtui yhdessä oppilaitosten ja 
yritysten kanssa nopeiden kokeilujen avulla. Keskeis-
tä kokeiluissa olivat opettajien ja oppilaiden antama 
palaute sekä kehittämisideat yrityksen kehitettävästä 
tuotteesta. Liiketoimintahyöty syntyi, kun käyttäjien 
tarpeet ja yrityksen tuote kohtasivat. Parhaimmillaan 
syntyi aivan uudenlaisia ratkaisuja tai tuoteideoita. 
Yhteistyöyritys sai lisäksi kokeiluista näkyvyyttä ja mer-
kittävän referenssin. 

Kokeilujen kautta kouluilla oli mahdollisuus vaikuttaa 
heille suunniteltaviin tuotteisiin jo mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Yhteiskehittämispedagogiikan 
avulla toteutetut kokeilut integroituivat osaksi joka-
päiväistä opetusta. Oppimisprojekteissa korostuivat 
monet opetussuunnitelman korostamat laaja-alaiset 
taidot kuten yrittäjyyskasvatus, työelämätaidot sekä 
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. 

Turun kaupungin sivistystoimialalta hankkeessa olivat 
mukana varhaiskasvatus, perusopetus sekä lukio- ja 
ammatillinen koulutus. Turun perusopetuksessa ke-
hittämisteemoina olivat mm. pelillisyys, oppimisana-
lytiikka sekä fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt. 
Tässä artikkelissa raportoitu nopea kokeilu Finpeda 
Oy:n kanssa on esimerkki onnistuneesta projektista, 
josta hyötyivät niin yritys, koulu kuin hankekin.

1.1 Nopeiden kokeilujen haaste
Turun osahankkeen perusopetus julkaisi seuraavanlai-
sen käyttäjälähtöisen haasteen avoimella tarjousme-
nettelyllä yrityksille ratkaistavaksi:

Monitoimitalon 3D -mallin hyödyntäminen 
oppimisympäristönä

Taustatietoa Ypsilonista
Turun Yli-Maarian kaupunginosaan valmistuu jouluksi 
2019 Ypsilon -monitoimitalo noin 700 peruskouluikäi-
selle ja reilulle sadalle varhaiskasvatusikäiselle lapselle. 
Rakennuksessa toimii lisäksi nuorisotoimi, terveyspal-
velut, neuvola ja kirjasto. Neliöitä rakennuksessa on n 
8000, joista opetuskäytössä 5000.

Tavoitteena on luoda tulevaisuuden kasvu- ja oppimis-
ympäristö kaikille sen käyttäjille, joka edistää vuoro-
vaikutusta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tiloista on 
pyritty luomaan turvalliset ja terveelliset ja ne ovat eri 
toimijoiden käytössä aamusta iltaan.  Ne muuntuvat 
monipuolisiin ja innovatiivisiin opetus- ja työtapoihin. 
Edellä mainittuja tavoitteita konkretisoivat mm. käyt-
täjien tarpeita vastaavat kiinto- ja irtokalusteet sekä 
tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut. 

Tarve ja tavoite: 
Monitoimitalosta on rakennussuunnittelun aikana 
arkkitehdin luomana toteutettu 3D -malli. Kuinka mallia 
voisi hyödyntää peruskouluikäisten virtuaalisena oppi-
misympäristönä? Voisivatko talon muut käyttäjäryhmät 
hyötyä siitä. Voisiko mallin avulla luoda uudenlaista 
oppimista? Tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkai-
suja haasteeseen.

Malliin tutustuminen:
Arkkitehtimalli on ifc-muodossa. Malli luovutetaan 
valitulle yritykselle kokeilun alussa.

Tarjouskilpailutuksen perusteella haasteen toteuttajak-
si valittiin oululainen Finpeda Oy, jonka innovatiivinen 
ratkaisu vastasi haasteeseen parhaiten. Yritys osoitti 
myös kokemusta ja osaamista virtuaalisten oppimis-
ympäristöjen kehittämisestä.

Kuva 1. Ypsilonin IFC -malli Solibri Viewer -ohjelmalla avattuna.
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2. YRITYSYHTEISTYÖ FINPEDA OY
Finpeda kehittää opetusalan innovaatioita ja tulevai-
suuden koulua. Yrityksen tuotteita ovat koulun uu-
distuvan toimintakulttuurin koulutukset Pedagoginen 
tehdas -konseptissa, vanhojen ja uusien koulujen 
pedagoginen ja toiminnallinen suunnittelu sekä Finpeda 
Virtual Space (FVS) 3D - virtuaaliympäristö. Lisäksi 
Finpeda järjestää Finnish Education Study Tour (FEST) 
-vierailuja kansainvälisille vieraille tutustumismatkalle 
suomalaiseen kouluun.

Finpedan asiantuntijat ovat mukana arkkitehtuurin, 
pedagogiikan ja teknologian kehittämisessä. Yritys on 
ollut mukana useissa uusien ja remontoitavien koulujen 
rakennus- ja kehittämishankkeissa. Tiimissä on muka-
na kokeneita opettajia ja rehtoreita. 

Yrityksellä on kokemusta julkisen-, yksityisen- ja 
tutkimussektorin innovatiivisten oppimisympäristöjen 
kehittämishankkeista. Finpeda on toiminut Innovati-
ve Schools -kansainvälisessä kehittämisverkostossa, 
joista referensseinä mm. verkoston Global -opettaja 
kehittämispalkinto sekä Millennium -tunnustuspalkinto 
opetus- ja koulutusinnovaatioista. Lisäksi mukanaolo 
virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen liit-
tyvissä verkostoissa mm. Immersive Education (iED) ja 
Immersive Learning Research Network (iLRN). 

Finpeda Virtual Space (FVS) on selainpohjainen monen 
käyttäjän vuorovaikutteinen yhteistyö- ja virtuaa-
liympäristö, jota voidaan hyödyntää etäoppimis- ja 
koulutusympäristönä. Käyttäjä voi luoda uusia virtu-
aalisia koulutustiloja, kalustaa niitä ja tuoda tiloihin 
oppimiseen ja projektityöhön liittyvät toiminnallisuudet. 
Palvelua tarjoaa myös ratkaisun vanhojen ja uusien 
oppimisympäristöjen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun 
ja osallistujien sitouttamiseen suunnitteluprosessissa.

2.1 Ratkaisu haasteeseen
Haaste virtuaalimaailmojen kehittämisessä ja opetus-
käytössä on, että ne tehdään usein tilannesidonnaisesti 
tiettyyn tarkoitukseen ja tietylle käyttäjäryhmälle. 
Myöskään arkkitehtisuunnittelun 3D -mallinnukset 
(IFC/CAD-mallit) eivät linkity ulkoasultaan ja kiinnos-
tavuudeltaan nuorten pelimaailmoihin. Yrityksen FVS 
-alusta on vuorovaikutuksellinen ja pelillinen ympäristö, 
joka lähtökohtaisesti inspiroi lapsia ja nuoria. 

Kokeilussa ratkaisuna haasteeseen Ypsilonin monitoi-
mitalon arkkitehtimalli tuodaan FVS -käyttäjäympäris-

töön ja mallinnetaan siirron teknistä prosessia. Tämän 
jälkeen virtuaaliympäristö eli koulun 3D -malli otetaan 
käyttöön peruskoulussa uuden opetussuunnitelman 
mukaisena toiminnallisena oppimisympäristönä, jossa 
koulun projekteille luodaan sekä fyysinen että virtuaa-
linen kotipesä. Fyysisestä koulusta ja sen toiminnois-
ta tulee virtuaalikoulu eli ns. virtuaalinen kaksonen. 
Kotipesä on yhteinen virtuaalinen huone, jossa tietoja 
säilytetään, työskennellään ja kommunikoidaan ope-
tusryhmän, oman vertaisryhmän ja opettajan kanssa 
sekä esitellään projektien lopputuloksia. 

Virtuaalisen oppimisympäristön päälle rakennetaan 
sähköisen oppimisympäristön toiminnallisuuksia, joita 
ovat mm.

• jaetut, etänä yhteisesti muokattavat dokumentit
• keskustelu- ja kommunikaatiotyökalut esim. teksti,  
 ääni, kuva, video
• esitystoimintoja, esim. virtuaaliset videoseinät 
• kalustekirjastoja

Mallinnettuja objekteja esim: 

• avatar-hahmot eli käyttäjät keskustelemaan   
 samassa virtuaaliympäristössä
• simulaatiot 
• pelilliset tehtävät ja harjoitteet

2.2 Kokeilun tavoitteet 
Tavoitteena oli luoda ensimmäinen virtuaalikoulun 
toteutus, jossa rakennussuunnittelun aikana syntyvää 
ifc -tietomallia hyödynnetään pelillisenä, vuorovaiku-
tuksellisena ja käyttäjälähtöisenä toiminta- ja työsken-
tely-ympäristönä. Samalla saadaan käyttäjiltä tietoa, 
ajatuksia ja kommentteja sovelluksista, palveluista ja 
muista lisäominaisuuksista, joita virtuaalikoulun pitäisi 
sisältää. 

Lisäksi toteutukselle asetettiin seuraavia osatavoittei-
ta: 

• Tuotekehitys: ifc-mallin tuominen pelilliseen   
 ympäristöön (määritellä mitä se vaatii mallilta ja   
 kehittää siihen automaattisia menetelmiä, jotta se  
 voidaan tehdä myös suunnittelun aikana) 
• Käyttäjälähtöisyys: tutkia ympäristön toimivuutta ja  
 käytettävyyttä oikeassa tuotantoympäristössä 
• Vaikuttavuus: arvioida virtuaalimallissa    
 toteutettavien tehtävien (suunnittelu, oppiminen)   

 siirrettävyyttä fyysiseen ympäristöön
• Pedagogiset tavoitteet: uuden opetussuunnitelman  
 tavoitteiden ja sisältöjen tuominen käyttäjille   
 kokonaan uudentyyppisen etäoppimisympäristön  
 (online) kautta
• Käytettävyyden kehittäminen: ratkaisun tuominen  
 eri päätelaitteille esim. tietokone, tabletti, puhelin,  
 ja sen hyödynnettävyys edelleen VR-lasien kautta  
 tai AR-tiedon tuominen osaksi fyysistä ympäristöä  
 paikkatiedon avulla
• Liiketoiminnan kehittäminen: Kuinka virtuaalimallista  
 luodaan skaalattava oppimisympäristö, jota voidaan  
 levittää kouluille, opettajille ja oppilaille 

Koulun näkökulmasta:
Opettajat opetusryhmineen pääsevät kokeilemaan ja 
käyttämään uudenlaista virtuaaliympäristöä opetta-
misessa ja oppimisessa. Opettajilla on mahdollisuus 
suunnitella alustaan uusia pedagogisia malleja sekä 
oppilaiden tavoin päästä mukaan tuotteen merkittä-
vään kehitysprosessiin, jossa FVS -ympäristöä halutaan 
kehittää koulun virtuaaliseksi oppimisympäristöksi.
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(3-5) kertana. Koordinaattori oli tunneilla tukena mu-
kana ja yrityksen edustaja paikalla alustan etäyhteyden 
avulla.

Kokeilun loputtua oppilaiden vanhemmat pääsivät tu-
tustumaan oppimisprojekteihin virtuaalisten huoneiden 
linkkien kautta. Opettajat kirjoittivat raportin omasta 
projektistaan, jossa he pohtivat kokemuksiaan alustan 
pedagogisesta toimivuudesta ja mahdollisuuksista. 
Kokeilun loppureflektiossa projektit esiteltiin virtuaali-
sesti toisille ja pohdittiin kokeilun onnistumista koko-
naisuutena. 

Kokeilut toteutettiin koulun yhteiskäyttötietokoneilla tai 
koulun oppilaille antamilla henkilökohtaisilla kannetta-
villa. Käyttöönottoon vaadittiin vain Chrome -selaimen 
asennus ja linkki portaaliin. Alustaan on mahdollista 
kirjautua omilla Google -tunnuksilla, mutta hankkeen 
kokeiluun oppilaille ja opettajille luotiin yhteiset testi-
tunnukset. Kaikissa kokeiluissa oppilaat eivät kirjautu-
neet alustaan. Kirjautumisen avulla oppilas sai mah-
dollisuuden käyttää henkilökohtaista Avatar -hahmoa 
ja opettaja pystyi virtuaalihuoneissa tunnistamaan 
oppilaat nimeltä.

3.1.2 Pedagogiset case-esimerkit

Esittely- ja kokoustila
Hankkeen esittely- ja kokoushuone ”Meeting room” 
oli yhteinen kokoontumispaikka ja avoin alue, jossa 
järjestettiin kokeilun etäpalaverit, koulutettiin opettajia 
alustan käyttöön ja se toimi myös paikkana  vapaa-
muotoiselle ajatustenvaihdolle. Huoneen seinälle koot-
tiin kuvia opettajien projekteista ja pöytien läppäreille 
linkitettiin projektien raportit.

3. KOKEILUN TOTEUTUS

3.1 Alustan kehittäminen 
virtuaaliseksi kouluympäristöksi

3.1.1 Toteutus opettajan näkökulmasta

Koulun kokeilussa FVS -alusta toimi virtuaalisena 
kouluna. Opettajien oli tarkoitus luoda alustaan uuden 
opetussuunnitelman mukaisia oppimiskokonaisuuksia 
ja tutkia miten alusta sopii pedagogisesti niiden to-
teuttamiseen. Suunnitellut projektit toteutettiin osana 
normaalia opetustyötä. Tärkeää oli tutkia myös oppi-
laiden mielipiteitä oppimisesta uudenlaisessa oppimis-
ympäristössä.  

Kokeiluun osallistui Turun Yli-Maarian koulun nel-
jä opettajaa: laaja-alainen erityisopettaja, alakoulun 
kuudennen luokan sekä yläkoulun kielten ja historia/
yhteiskuntaopin opettajat. Opettajille pidettiin aloitus-
palaveri etänä hankkeen virtuaalitilassa, jossa esiteltiin 
kokeilun tavoitteet, aikataulu sekä toteutettiin alustan 
käyttöönottokoulutus. 

Opettajat tutustuivat itsenäisesti lisää alustan pe-
dagogisiin mahdollisuuksiin ja kuvasivat auki oman 
oppimisprojektinsa toteutussuunnitelman. Projekteja 
varten Turun portaaliin (turkuypsilon.meshmoon.com) 
luotiin valmiista pohjista halutunlaiset virtuaalihuoneet. 
Opettajat kalustivat virtuaalihuoneet sekä linkittivät ja 
toivat kuvina tilan seinille projektiin liittyvää opetusma-
teriaalia.

Oppimisprojektit toteutettiin oppilaiden kanssa työpa-
joissa, joita pidettiin kolmen viikon aikana useampana 

Kuva 2. Meeting room -tila.

Näyttelytila ja lounget 
Yli-Maarian koulu: 6a, äidinkieli ja kuvataide

Oppimiskokeilun pedagogiset tavoitteet 

• kokeilla millaista oppilaiden kanssa on työskennellä 
 virtuaalisessa ympäristössä ja tehdä erilaisia   
 toiminnallisia tehtäviä
• tutkia miten alusta toimii esittely- ja    
 ryhmätyöskentelytilana

Mitä kokeilussa tehtiin 

Oppilaan olivat etukäteen äidinkielen ja kuvataiteen 
tunneilla

• kirjoittaneet tarinan Kurkkumoposta Word-  
 ohjelmalla. 
• tehneet mainoksen mielenkiintoisesta aiheesta   
 Powerpoint-ohjelmalla (muutettu JPG-muotoon). 
• oppilaat olivat pukeutuneet vanhanaikaisiin   
 vaatteisiin ja ottaneet ryhmissä kuvia    
 taustana talvinen maisema. Kuvista tehtiin   
 mustavalkoiset.
• käytössä luokan näyttelytilahuone ja nurmikenttä  
 tilan ulkopuolella

Kuva 3. Oppilaat jaettiin kuuteen eri ryhmään. Ryhmät 
suunnittelivat omat ryhmätyötilansa (loungensa)  
nurmikolle, nimesivät ja kalustivat niitä mieleisekseen.

Kuva 4. Loungen seinille tuotiin aikaisemmin tehdyt 
mainokset tiekoneen työpöydältä kuvina (jpg) ja tarinat 
linkitettiin Word -tiedostoina Office 365:n OneDrivestä.

Kuva 5. Virtuaalihuone toimi näyttelytilana oppilaiden 
tekemille vanhanajan kuville. Myös vanhemmat pyydettiin 
katsomaan tuotoksia.

http://turkuypsilon.meshmoon.com
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Kylmä sota virtuaalisesta näkökulmasta
Yli-Maarian koulu: 7c, historia ja yhteiskuntaoppi

Oppimiskokeilun pedagogiset tavoitteet:

• tiedonhaun harjoitteleminen erilaisista lähteistä sekä  
 lähteiden luotettavuuden ja tekijänoikeuksien   
 huomioiminen
• oleellisen ja epäoleellisen tiedon hahmottaminen
• Kylmän sodan tapahtumien sekä syiden ja   
 seurauksien etsiminen ja omien tulkintojen   
 tekeminen
• Kylmän sodan tapahtumien ja käsitteiden   
 ymmärtäminen suhteessa aikakauden historialliseen  
 taustaan
• ryhmänä toiminen yhteisen tuotoksen    
 aikaansaamiseksi (arvotut ryhmät) 
• monimuotoisen materiaalin tuottaminen
• tiloina opettajan tekemä ”näyttelyaula”, josta   
 on ovi (linkki) jokaisen ryhmän eri teemaiseen   
 näyttelyhuoneeseen (kuusi)

Mitä kokeilussa tehtiin

Oppilaat arvottiin ryhmiin, joista jokainen sai tehtäväk-
seen tehdä virtuaalisen näyttelytilan yhdestä kylmään 
sotaan liittyvästä asiasta. Opettaja kertoi kylmästä 
sodasta yleensä ja teki siitä oman näyttelytilan harjoi-
tellakseen itse ja malliksi oppilaille. Oppilaat tutustuivat 
ryhmissä omiin aiheisiinsa ja keräsivät siitä materiaalia 
kirjoista ja internetistä. Alustan käyttöön tutustut-
tiin opettajan johdolla, jonka jälkeen oppilaat alkoivat 
rakentaa ryhminä näyttelyhuoneita. Lähes valmiit 
näyttelyhuoneet käytiin opettajan johdolla läpi, ja ryh-
mät saivat sen jälkeen tulleiden ideoiden pohjalta vielä 
täydentää niitä. Näyttelytilojen linkit lähetettiin oppilail-
le ja heidän huoltajilleen. Näyttelytilat toimivan luokan 
summatiivisen kokeen koealueen materiaaleina.  

Kuva 6. Opettajan projektin hahmottelua.

Kuva 7. Kylmä sota -projektin päätila ja ovet (linkitetty) 
oppilaiden ryhmätyöhuoneisiin.

Kuva 8. Oppilaiden teemahuone ja ryhmätyötila. Huoneet 
toimivat myös koemateriaalin koontipaikkana.

New York virtuaalisin silmin
Yli-Maarian koulu: 8a, englanti

Oppimiskokeilun pedagogiset tavoitteet 

Tavoitteena oli tutkia, onko kyseinen alusta sopiva ja 
tarpeeksi selkeä oppilaiden töiden alustaksi. Tehtävänä 
oli tehdä virtuaalimatka New Yorkiin, julkaista matkasta 
Powerpoint -esitelmä yhteisessä ryhmätyöhuoneessa 
ja arvioida muiden ryhmien esityksiä. Luokalla käytössä 
yksi yhtenäinen kuuden huoneen virtuaalimalli, jossa 
jokaiselle ryhmälle yksi huone ryhmätyöskentelytilaksi.

Mitä kokeilussa tehtiin

• Ryhmissä Powerpoint/Sway -esitys neljän päivän  
 matkasta New Yorkiin
• Esityksen julkaisu omassa huoneessa (linkitys   
 Office 365.n OneDrivestä) 
• Oman ryhmätyöhuoneen kalustaminen ja   
 täyttäminen New Yorkiin liittyvillä linkeillä kuvilla
• Ryhmän itsearviointi, muiden ryhmien töiden   
 arviointi ja kiertely muiden tiloissa
• Englannin puhumistehtäviä huoneen kuviin yms.   
 liittyen.

Erityisopetuksen virtuaalitila
Yli-Maarian koulu, laaja-alaisen erityisopetuksen opet-
taja

Oppimiskokeilun pedagogiset tavoitteet

• luodaan tila, jonka seinille kerätään erityisopetukseen  
 liittyvää infomateriaalia (opiskelutekniikat, tuen   
 portaat, linkkejä yms.) 
• tutkia miten tila voisi palvella erityisopettajia   
 tiedonhaku- sekä etäopetus- ja koulutustilana

Jatkossa tehtävää ja mietittävää:

• tehdä erityisoppilaille omat huoneet, jotka he saavat  
 itse suunnitella, kalustaa ja tuoda tilaan heidän   
 erilaisia töitään ja kohdennettua tukimateriaalia    
 ->  tutkitaan, tukeeko opiskeluympäristö    
 erityisoppilaiden oppimista, motivaatiota yms.
• miten otetaan huomioon tietoturva, huoneista ei voi  
 tehdä julkisia

Kuva 9. New York -projektin monen huoneen virtuaalimalli

Kuva 10. Erityisopetuksen virtuaalitila
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3.2 Ypsilonin 3D-mallin tekninen 
toteutus virtuaaliympäristöön 
Toiminnan ja yhteistyön kuvaus hankkeen, yrityksen 
ja arkkitehdin kanssa

Ennen 3D-mallin tuontia (import) Finpeda Virtual Space 
(FVS) -ympäristöön, pitää tietää joitakin perusasioita 
alustaratkaisusta:

• FVS on monen käyttäjän vuorovaikutteinen Online- 
 virtuaaliympäristö
• FVS on selainpohjainen käyttöliittymä ja    
 virtuaaliympäristö
• FVS yksityiskohdat ja tiedostot tallennetaan verkossa  
 pilvipalvelussa
• Jokaisella FVS käyttäjällä on oma henkilökohtainen  
 tietokone tai mobiililaite, jolla hän selainpohjaisesti  
 käyttää ympäristöä
• Tämä johtaa siihen tilanteeseen, että samanaikaisten  
 käyttäjien määrä, erilaiset koneiden suoritustehot,  
 Internet-yhteyden laatu asettaa täsmällisiä   
 vaatimuksia kappaleiden tai ympäristöjen siirtoa   
 varten
• Käytettävyys aiheuttaa tarpeen vähentää ja   
 optimoida 3D-ympäristöä niin paljon kuin   
 mahdollista, koska kaikki sisältö on ladattava  
  ja riittävän suuri sisältö saattaa heikentää alustan  
 käytettävyyttä kaikille käyttäjille

3D-mallin siirtämisen tarkistuslista:

• 3D-tiedostomuoto: .dae (collada) 

• Tekstuurit: .jpg tai .png - parempi, jos ne ovat   
 samassa kansiossa kuin 3D-tiedosto 
• Kaikkien tiedostojen (.dae .jpg .png) tulisi olla nimetty  
 ilman isoja kirjaimia, välilyöntejä ja symboleja (paitsi  
 alaviivamerkki). 
• Joitain esimerkkejä: Suuret ikkunat.png EI (isot   
 kirjaimet, välilyönnit) Suuret-ikkunat.png EI   
 (isot kirjaimet, viiva) suuret.ikkunat.png EI (pisteet)  
 suuret_ikkunat.png KYLLÄ 
• Suuret kohtaukset tulisi jakaa useisiin tiedostoja,   
 suurin suositeltava koko tiedostoa kohden on noin  
 50–60 Mt. 
• Objekteja, joiden ei pitäisi olla kiinteitä kohtauksessa,  
 ei pitäisi viedä samaan tiedostoon kohteiden   
 kanssa, joiden on oltava kiinteitä kohtauksessa,   
 koska kiinteä tai ei kiinteä tila on vaihtoehto jokaiselle  
 koko tiedostolle. 
• On tärkeätä pystyä helposti yhdistämään kohtaus  
 FVS:ssä, että kaikilla vietyjen kohtausten osilla on  
 sama lähtökohta. 
• Kohtauksen tulisi tehdä mahdollisimman pienellä   
 määrällä kohteita. Jokainen kohtauksen kohta tulisi  
 optimoida, tämä on erittäin tärkeä vaihe    
 prosessissa, voimakkaasti ei-optimaaliset   
 esineet on joko optimoitava tai poistettava viennistä. 
• Kuvassa esitetyn kohtauksen on tehnyt 1400   
 kohdetta, yhteensä 1.150.000 polygonia ja koko on  
 104 MB. Optimoimalla vain yhden esineen,   
 kohtauksen monikulmion lukumäärä laskee   
 kokoon 650 000 ja yhdistämällä esineet toisiinsa   
 määrän vähentämiseksi dramaattisesti, mikä   
 parantaa suorituskykyä huomattavasti.

Kuva 11. FVS-objektit ovat yksipuolisia monikulmioita. 
Siksi on erittäin tärkeää tarkistaa objektin normaalisuunnat 
ennen virtuaalimaailmaan vientiä/tuontia.

Kohteen siirtäminen virtuaalimaailmaan askel askeleel-
ta:

• Vedä ja pudota .dae-tiedosto FVS-maailmaan.   
 Odota, kunnes alla oleva käyttöliittymä tulee   
 näkyviin. Ikkunan yläosassa olevan valintaruudun   
 avulla on mahdollista valita, onko tuotujen   
 aineistojen oltava kiinteitä vai ei. 
• Jos kuvia puuttuu, valintapainikkeella voidaan löytää  
 oikeat pintakuviot (tekstuurit) kiintolevyltä. 

• Paina lataa ja odota, kunnes lähetys on valmis.
• Lokalisoi tuotu objekti kolmiulotteiseen maailmaan.  
 Siirrettävän kohteen lähtöpisteestä riippuen on   
 mahdollista, että ne näkyvät kaukana nykyisestä   
 sijainnistasi kohtauksessa. 
• Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta ja avaa  
 edistyneet editointityökalut. Siirrä objekti 3D-nuolilla  
 tai aseta XYZ-arvot oikealla olevassa paneelissa.

Kuva 12. Jos tuodaan useita objekteja ja niillä kaikilla oli sama lähtöpiste asetettu, osoittamalla kaikille 

Kuva 13. Ypsilonin 3D -malli FVS -ympäristöön tuotuna.
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4.1 Alustan pedagogiset 
hyödyntämis- ja 
käyttömahdollisuudet opetuksessa 
Opettajille ja oppilaille teetettiin kokeilun jälkeen lyhyt 
kyselylomake. Seuraavassa tiivistetysti koottuna 
palautteita ja kehitysehdotuksia sekä yleistä pohdintaa 
alustasta pedagogisena välineenä. 

4.1.1 Opettajien palautteet ja   
kehitysehdotukset 
Miten helppo alusta oli ottaa käyttöön?

Opettajat kokivat alustan käyttöönoton suhteellisen 
helpoksi niin opettajille kuin oppilaillekin.

”Alusta oli opettajan näkökulmasta helppo ottaa 
käyttöön. Lyhyt tutustumiskoulutus riitti ymmärtämään 
alustan idean. Oppilaille oli myös helppoa ja auttoivat 
siinä toinen toisiaan.”

”Harjoittelemiseen meni jonkin verran aikaa, mutta 
lopulta alusta toimi varsin selkeästi.”

”Todella helppoa ja nopeaa. ”Open tilan” valmistelu ei 
vienyt kauaa aikaa.”

Kuinka mielekkäänä opettajat kokivat alustan käy-
tön?

Opettaja kokivat alustan käytön mielekkäänä ja visuaa-
lisen ilmeen koettiin motivoivan oppilaita. 

”Alusta on innovatiivinen ja mielenkiintoinen, sekä se 
avaa rajattomia mahdollisuuksia erilaisten oppimispro-
jektien tekemiseen.”

”Digimateriaali ei mielestäni saa näyttää kirjalta tai 
viholta, joten pelillinen ympäristö ja ulkoasu motivoi 
oppilaita.”

Tukeeko alustan käyttö uuden opetussuunnitelman 
mukaista pedagogiikkaa?

Opettajien mukaan alusta tarjoaa rajattomasti erilaisia 
vaihtoehtoja toteuttaa uuden opetussuunnitelman mu-
kaisia oppimiskokomaisuuksia. Pedagoginen suunnitte-
lu on tietysti tehtävä tarkoin. 

4. POHDINNAT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

”Tukee ryhmätyöskentelytaitoja ja ilmiöpohjaista oppi-
mista. Antaa paljon mahdollisuuksia asioiden havainnol-
listamiseen.”

”Alusta mahdollistaa mm. monilukutaidon hyödyntämi-
sen oppilaiden tuotoksissa ja toimii kokoavan paikkana 
eri materiaaleille.”

Minkälaisia oppimiskokonaisuuksia alustalla voisi 
toteuttaa jatkossa?

Opettajat mainitsivat ideoita alustan käyttöön mo-
nipuolisina ja laajempina projekteina, jos aikaa olisi 
enemmän kuin kokeilun aikaiset työpajat. 

”Voisi tehdä erilaisia pidempikestoisia projekteja ja 
yhteistyössä eri luokkien kanssa. Myös etäopetusta voisi 
kokeilla.”

”Esim. alustan käyttäminen vihkomuistiinpanojen tilalla 
tai portfoliona. Alusta voisi mahdollistaa pelillisyyden 
toteuttamisen, jos siellä voisi edetä erilaisten tehtävien 
kautta. Vuorovaikutusmahdollisuuksia voisi hyödyntää 
esim. koulujen välisissä ja kansainvälisissä projekteissa.”

”Haluaisin käyttää alustaa oppilaiden yhteisenä vir-
tuaalisena vihkona, jossa olisi yksi iso yhteinen tila ja 
jokaisella oppilaalla oma yksityinen tila, jonne muilla 
oppilailla ei olisi mahdollisuutta tulla. Alusta mahdollis-
taa mm. kaikkien kielten opetuksen osa-alueiden käytön 
ja arvioinnin.”

Kuva 14. Asioita, joita opettajien mielestä mm. pitää ottaa 
huomioon alustan oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa.

Kuinka kauan kesti, että opit käyttämään virtuaali-
ympäristöä?

Oppilaat oppivat suurimmaksi osaksi käyttämään alus-
taa nopeasti. He myös neuvoivat toisiaan. Suuria eroja 
ei ollut ala- ja yläkoululaisten välillä. 

Mielipiteet virtuaaliympäristöstä

Pääasiassa oppilaat pitivät alustasta ja kokivat sen 
mielekkääksi paikaksi tehdä projekteja. Osa vertasi 
alustaa vapaa-ajalla pelaamiinsa pelimaailmoihin.

”Motivoivaa, kivampi tehdä siellä projekteja kuin vaikka 
Officessa”

”Ei yhtä hieno kuin Minecraft tai Sims-pelit”

Minkälaisia oppimisprojekteja haluisit alustalla jat-
kossa tehdä?

Oppilaiden vastaukset olivat samansuuntaisia kuin 
opettajillakin. Oppimisprojektein haluttaisiin mm. omia 
virtuaalihuoneita sekä erilasia huoneita lisää sekä 
käyttää alustaa jatkossakin vuorovaikutteisena ryhmä-
työalustana.  

”Haluisin tehdä oman huoneen, ja tuoda sinne kaikkii 
juttuja”

”Toisen oppiaineen projekteja samantyyppisesti”

”Avattarien kanssa pohtimista eri asioista”

”Erilaisia tiloja lisää”

Kehitysehdotuksia: 

Oppilaat halusivat mm. erilaisia toiminnallisia mahdolli-
suuksia lisää virtuaalitilojen sisälle.

”Tiloissa voisi katsella ja liikutella erilaisia 3D -malleja 
tai tiloja vois luoda 3D -mallintamalla”

”Toiminto, joka laittaisi Sway ja Powerpointit seinille 
pyörimään itsestään” 

Etenkin alakoululaiset halusivat laajempia materiaali-
pankkeja:

”Enemmän vaatevaihtoehtoja Avattarille”

”Lisää kalusteita”

Palautetta annettiin myös toimintojen helppokäyttöi-
syydestä sekä tuotosten yksityisyydestä: 

”Että muut eivät pääsisi sörkkimään muiden töitä”

”Korjausnappula, nuoli taaksepäin”

”Jonkin objektin valitseminen oli hieman hankalaa, kun 
usein valitsi sen taustan”

4.1.2 Oppilaiden palautteet ja 
kehitysehdotukset

Kuva 15. 8-luokka (N=20)

Kuva 15. 6-luokka (N=22)
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4.1.3 Uusi opetussuunnitelma ja virtuaali-
maailman opetuskäyttö 
Uusi opetussuunnitelma edellyttää opettajilta ja oppi-
lailta enemmän aktiivista ja tutkivaa työskentelyä kuin 
aikaisemmin. Uusi tieto kytketään osaksi olemassa ole-
vaa tietoa ilmiöpohjaisissa projekteissa ja työskentele-
mällä tiimeissä, oppiainerajat ylittäen. Tällaisia projek-
teja varten tarvitaan projektille fyysinen ja virtuaalinen 
työ- ja kotitila. 

Opetussuunnitelma korostaa digitaalisten ja uudenlais-
ten toimintatapojen ja oppimisympäristöjen käyttöön-
ottoa opetuksessa. Kokeilusta saatujen opettajien 
palautteen mukaan erityisesti monilukutaidon osalta 
alusta tukee hyvin opetussuunnitelman tavoitteita: 

 ”Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muo-
kata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, 
eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välinei-
den avulla. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan 
sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri 
tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä.”

Alustaa on helppo käyttää muidenkin laaja-alaisten tai-
tojen harjaannuttamiseen. Se voi monilukutaidon lisäksi 
tukea mm. tieto- ja viestintäteknologista osaamista, 
oppilaan osallisuutta, itseilmaisua sekä ajattelun ja 
oppimaan oppimisen taitoja.

Kuva 16. Esimerkkejä alustan tarjoamista opetussuunnitelman mukaisista toiminnoista

FVS käy laaja-alaisesti eri oppiaineiden ja oppiainerajat 
ylittävien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen ja 
se tukee monipuolisten työtapojen toteuttamista. Vain 
mielikuvitus on rajana. On kuitenkin muistettava, että 
opettajan on suunniteltava oppimiskokonaisuudet hy-
vin, jotta kaikkia alustan tarjoamia pedagogisia mahdol-
lisuuksia osataan hyödyntää perustellulla ja järkevällä 
tavalla. 

Kouluissa käytetään opetukseen usein monia erilaisia 
digitaalisia alustoja ja ohjelmistoja, joilla ei ole keske-
nään selkeitä rajapintoja. FVS kokoaa eri alustojen ma-
teriaalit yhdeksi kotisatamaksi tai kotitilaksi. Tuotokset 
säilyvät yhdessä paikassa, vaikka koko koulupolun ajan. 
Virtuaalihuoneita voidaan käyttää vuorovaikutteisen 
työskentelyn ohella henkilökohtaisina  työskentelytiloi-
na, joihin kootaan tietylle oppilaalle eriytettyä opetus-
materiaalia. 

FVS -alusta on pelillinen ja visuaalisesti innostava oppi-
misympäristö. Se muistuttaa oppilaiden vapaa-aikana 
käyttämiä pelimaailmoja. Esimerkiksi oppilaille, joilla on 
keskittymis- tai oppimisvaikeuksia, alusta voi tarjota 
innostavan ympäristön, jossa jaksetaan työskennellä 
pitkiäkin aikoja. Myös oppilaille, joilla on sosiaalisia 
haasteita, alustan vuorovaikutustyökalut voivat tarjota 
uusia tapoja ilmaista itseään.

Korona-aikana etäopetus on noussut ja tulee nou-
semaan yhä keskeisemmäksi opetusmuodoksi. FVS 
-alusta on muutakin kuin Skype tai Teams -tyyppinen 
viestintä- ja yhteistyöalusta. Ympäristössä pystytään 
vielä monipuolisemmin toteuttamaan etäopetusta 
moniulotteisessa virtuaalikouluympäristössä, jossa 
oppilaat voivat luontevasti osallistua opetukseen etänä. 

4.2 Kokeilun loppureflektio
Opettajien ja oppilaiden kokemukset käytännön ko-
keilutoiminnasta olivat erittäin positiiviset ja kannus-
tavat. Saadun palautteen mukaan uuden ja erilaisen 
teknologian käyttöönotto ei ollut teknisesti haaste, 
vaan käyttäjät olivat pystyneet keskittymään alustalla 
oppimiseen ja opettamiseen. 

Opettajat onnistuivat toteuttamaan ympäristöllä 
asioita, joita uusi opetussuunnitelma heiltä ja kou-
lulta edellyttää. Opettajat eivät kokeneet ympäristön 
käyttöä lisätyönä, vaan integroivat sen osaksi omaa 
opetustaan ja tulevaisuuden taitoja. Positiivista oli 
kuulla, että opettajat halusivat ottaa alustan päivittäi-
seen ja myös pidempiaikaiseen käyttöön sekä kehittää 
sitä edelleen omiin käyttö- ja sovellustarkoituksiinsa. 
Saadun palautteen mukaan vastaavia ympäristöjä ei 
ole nykyisin käytössä, eikä vastaavalla tavalla toimivia 
muita teknologioita ole saatavilla. 

Kokeilun tuloksena saatiin positiiviset kokemukset 1) 
IFC-arkkitehtimallin tuomisesta DAE-formaatissa 
vuorovaikutteiseen FVS-virtuaaliympäristöön käyttäji-
en käytettäväksi virtuaalikouluna tai -projektityötilana 
sekä 2) innostavat ja erilaiset käyttökokemukset 
opettajien ja oppilaiden alustan pilotoinnista erilaisissa 
oppimisprojekteissa.

Kokeilun tuloksena syntyi opas, joka opastaa tuomaan 
arkkitehtisuunnittelun (IFC)-mallin FVS -virtuaaliym-
päristöön. Lisäksi syntyi videomateriaalia ja opettajien 
pedagogiset raportit toteutuneista projekteista, jotka 
tukevat teknologian levittämistä edelleen.

Yrityksen näkökulmasta kokeilu osoitti, että on aika 
miettiä liiketoiminnallisesti kestävä malli ja ratkaisu, 
kuinka ympäristö tuodaan yksittäiseen kaupunkiin, 
kouluun, opettajalle tai oppilaalle hyödynnettäväksi 
oppimisympäristönä. 

4.3 Jatkokehitysideoita- ja askeleita
Ypsilonin monitoimitalon virtuaalimallia (FVS -alus-
ta) voisi jatkossa kehittää mm. rakennuksen kaikkien 
käyttäjien virtuaaliseksi esittely-ympäristöksi, jossa 
Avatar -hahmon sijasta voisi liikkua vaikka koulun oma 
virtuaalimaskotti. Kulkureittien varrelle voidaan linkittää 
tilojen esittelyvideoita tai 360 -kuvia. Turvallisuusnäkö-
kulmasta voitaisiin simuloida rakennuksen poistumis-
reittejä. 

Kokeilun aikana tehtyjä virtuaalihuoneita on tarkoi-
tus kehittää eteenpäin. Esimerkiksi ”Erityisopetuksen 
virtuaalitilaan” on tarkoitus koota Turun kaupungin 
sivistystoimialan erityisopetuksen yhteistä materiaalia 
sekä kokeilla huonetta erityisopettajien etäopetus- ja 
koulutustilana. Alusta voisi toimia myös laajemmin 
sivistystoimialan eri kehittämishankkeiden ja projektien 
koulutus- ja työskentelytiloina. 

Yli-Maarian koulussa alusta on otettu laajempaankin 
käyttöön kokeilun jälkeen. Kokeilun positiivisten koke-
musten perusteella tarkoitus on levittää käyttöä myös 
muihin Turun kouluihin ja 6Aika- hankekaupunkeihin. 
Tavoite on saada kerättyä lisää alustan pedagogisia ja 
toiminnallisia käyttöesimerkkejä. Alusta on jatkossa 
varmasti innovatiivinen ratkaisu erityisesti Korona -ajan 
lisääntyneelle etäopetuksen järjestämistarpeelle.

Seuraavaksi alusta on tarkoitus ottaa käyttöön yh-
teistoiminnallisena virtuaalialustana Turun yliopiston 
ja Pääskyvuoren koulun kansainvälisessä yhteistyöp-
rojektissa namibialaisen ja bangladeshilaisen koulun 
kanssa. 
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TIIVISTELMÄ

Hankkeessa tehty nopea kokeilu osoitti, että Finpeda Virtual Space 
(FVS) teknologia toimii fyysisen maailman ns. virtuaalisena kaksose-
na (”Virtual twin”), jolloin alusta ja sen toiminnot toimivat kuin vir-
tuaalikoulu toimisi fyysisenä kouluympäristönä. Tämä mahdollistaa 
opettajien ja oppilaiden kommunikaation, kuten luokkahuoneessa 
tapahtuva vuorovaikutus ja toiminnot. Virtuaalimaailma toimii luokan 
ja tiimien yhteisenä työtilana ja koulun oppimisprojektien suunnitte-
lu-, toteutus- ja esittely-ympäristönä. Lisäksi virtuaalisia näyttelyti-
loja voidaan hyödyntää projektitöiden etäesittelyyn. Tuotaessa oikea 
autenttinen monitoimitalon (esim. Ypsilon) rakennussuunnittelumalli 
virtuaaliseen ja pelilliseen oppimisympäristöön, muodostetaan 
uudenlainen virtuaalikoulu ja etäopiskeluympäristö. Kokeilun perus-
teella mukana olleet opettajat ja oppilaat kokivat virtuaalikoulun ja 
virtuaalisen oppimisympäristön kiinnostavaksi, helpoksi ja mukavak-
si käyttää, josta olisi kiva saada lisää käyttökokemuksia ja tietoa sen 
hyödyntämismahdollisuuksista myös muihin tutkimus-, projektityö- 
vuorovaikutus- ja opetuksellisiin käyttötarkoituksiin.
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Vladimir M. Petrović, Kosta Jovanović.
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http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteiskuntakehityksen+strategi-
nen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621
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Vähähyyppä (toim.). Koulu 3.0, OPH:n oppimisympäristöjen kehittämisjulkaisut.
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2000 -luvun oppimisympäristö (sininen vihko)

InnoAula tulevaisuuden oppimisympäristönä (vihreä vihko)

TOY tulevaisuuden virtuaalinen oppimisympäristö (purppura vihko)

Lahti, Rauvola, Tarvainen. Älykkäitä oppimisympäristöjä nopeilla kokeiluilla ja yhteiskehittämisellä;   
Vanhan oppimistilan muutosprojekti Turun kaupungin, Iskun ja Turun yliopiston yhteistyönä

https://www.oppimisenuusiaika.fi/wp-content/uploads/2019/03/6AikaT%C3%84O_Isku_artikkeli_final.pdf

Aikaisemmat kehittämis- ja fyysiset koulurakennushankkeet:

TOY - Tulevaisuuden oppimisympäristö virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämishanke ja INNOAULA fyysisten 
oppimisympäristöjen kehittämishanke

AVATAR 2020 koulutusohjelma (OPH)

SILC –projekti: School Innovation and Learning Center -hanke

InnoLukio – projekti, Pudasjärven kaupunki:  Uuden oppimisympäristön toiminnan suunnittelu ja simulointi sekä 
toimintakulttuurin muutoskoulutus

Lisäksi Finpeda on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin koulunkehittämishankkeisiin pedagogisena 
asiantuntijana esim. Kazakhstanissa, Slovakiassa ja Intiassa. Kotimaassa suunnittelukohteita ovat mm. Hiukkavaa-
ran koulu Oulussa, Hollolan (Kalliola ja Heinsuo), Kuopion (Jynkkä, Hiltulanlahti), Pudasjärven hirsikampus, Imatran 
puukoulu sekä Vuosaaren lukio Helsingissä muiden rakenteilla olevien fyysisten koulurakennushankkeiden lisäksi.
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http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/ab23c689-5e4c-4dba-b2ed-6191897a01c6/Johta%20juudella+toimintakulttuurin+muutokseen.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ab23c689-5e4c%20-4dba-b2ed-6191897a01c6
https://www.oppimisenuusiaika.fi/wp-content/uploads/2019/03/6AikaT%C3%84O_Isku_artikkeli_final.pdf
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Aikaisempia virtuaaliympäristön kehityshankkeita:

Espoon kaupunki: Virtuaalimaailman hyödyntäminen oppimisympäristönä, kokeilukoulut Auroora ja Rastaala

espoorastaala.meshmoon.com ja espooauroora.meshmoon.com

Business Oulu: Virtuaalisen näyttely- ja messuympäristön mallintaminen ja toteuttaminen Ouluhallista:   
businessoulu.meshmoon.com

Oulun Yliopisto, Virtuaalinen kampus: campusoulu.meshmoon.com

Virtuaalinen STE(A)M oppimisympäristö: imailelab.meshmoon.com

Lisäksi useita ammatillisen koulutuksen kehittämis- ja simulaatioympäristöjä mm. puimuri-opetuksen   
koulutusympäristö (HAMK), turvallisuuskoulutusympäristö (OSAO) sekä poistumisharjoituspeli CIE (Kastellin koulu)

Tutkimustietoa virtuaalimaailmojen opetuskäytöstä:

https://jgjaltema.wixsite.com/virtualenvironment/researchresults (Canada) 

https://virtuallyinspired.org/portfolio/3d-virtual-learning-environment-from-finland/ (USA)

Kansainvälinen FVS -virtuaaliympäristön esittely virtuallyinspired.org sivustolla:

Virtually Inspired .org

https://virtuallyinspired.org/

FVS -esittely:

https://virtuallyinspired.org/portfolio/3d-virtual-learning-environment-from-finland/

Pasi Mattila

Nykyisin Pasi Mattila on Finpeda -yri-
tyksen toimitusjohtaja. Finpeda kehittää 
innovatiivisia oppimis- ja kouluympäristöjä 
kouluttamalla, suunnittelemalla ja toteut-
tamalla sekä rakennettuja että virtuaalisia 
pelillisiä kohteita ja järjestämällä vierailuja. 
Mattila on toiminut eri tehtävissä julkisella-, 
tutkimus- ja yrityssektorilla sekä virtuaa-
limaailmojen opetuskäytön asiantuntijana 
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jukka Rauvola (KM)

Rauvola toimii Turun kaupungin sivistystoi-
mialalla Tulevaisuuden älykkäät oppimisym-
päristöt -hankkeen projektikoordinaattorina. 
Kymmenen vuoden opettajakokemuksen 
aikana hän on toiminut erilaisissa koulun 
sisäisissä kehittämishankkeissa. Rauvola on 
ollut mukana Turun uusien ja uudistettujen 
fyysisten oppimisympäristöjen käyttäjäläh-
töisessä suunnittelussa. Hän on suorittanut 
Digitaaliset oppimisympäristöt -erikoistu-
miskoulutuksen Turun yliopistossa. 

KIRJOITTAJAT

Kokeilussa mukana olleet opettajat:
Perttu Helin
Tarja Honkanen
Kaisa Launosalo
Tiina Tähtikari

http://espoorastaala.meshmoon.com
http://espooauroora.meshmoon.com
http://campusoulu.meshmoon.com
http://imailelab.meshmoon.com
https://jgjaltema.wixsite.com/virtualenvironment/researchresults
https://virtuallyinspired.org/portfolio/3d-virtual-learning-environment-from-finland/
https://virtuallyinspired.org/
https://virtuallyinspired.org/portfolio/3d-virtual-learning-environment-from-finland/
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