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Visio 2020: pelillisyys tarjoaa suurimman 
innovaatiopotentiaalin
Visio 2020 -hankkeen konkreettisen tuloksena Next Media -ohjelmaa laajen-
nettiin vuoden 2011 alussa pelien ja pelillisyyden tutkimiseen. Pelimäisyyden 
todettiin tarjoavan media-alalle eniten innovaatiopotentiaalia, joka on riippu-
vainen toisaalta teknologian kehityksestä ja toisaalta sen potentiaalista synnyttää 
kuluttajille ja mediatalojen asiakkaille uusia merkityksiä. Tämä dimensio sijoit-
tuu oheisessa kuvassa nelikentän oikeaan yläosaan. Muiden media-alaa kuvaa-
vien dimensioiden (yhteensä 9 kappaletta) potentiaali jäi vähäisemmäksi. 

Visio 2020 -hanke alkoi pyytämällä alan asiantuntijoilta arvioita, miltä media-
ala näyttää on vuonna 2020. Vastaanotetut 38 miniskenaariota löytyvät tulos-
dokumentin liitteestä. Kenties nimekkäin miniskenaarion kirjoittaja oli MIT:n 
Walter Bender. Kunkin dimension kuvailemisesta vastanneet tutkijat kokosi-
vat miniskenaarioissa esiin tulleita, kyseisen dimension kannalta merkitykselli-
siä asioita ja nimesivät kullekin dimensiolle keskeisimmät liiketoiminnan ajurit, 
jotka on esitetty sivun 4 kuvassa. 

Esimerkiksi pelillisyyden ajuriksi nostettiin se, että peleistä tutut käyttöliittyvät 
tunkeutuvat reaalimaailmaan, ja että tulevaisuuden käyttöliittymät tunnistavat 
myös ääniä ja eleitä. Vuorovaikutteiset osat ovat esimerkiksi kirja- ja videosisäl-

Media-alan kattavat dimensiot innovaatiopotentiaalia kuvaavaan nelikenttään sijoitettuna.  
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töjen käsikirjoituksia ja käyttöliittymiä, ja tulevaisuuden mediakulutus lähenee 
ystävien kanssa pelattavaa peliä.  

Skenaarioiden perusteella laaditut dimensiot ja niiden liiketoimintaan vaikut-
tava ajurit on koottu raporttiin Media Scenarios.  Siinä on tarkasteltu keskeisten 
liiketoiminnan ajureiden vaikutusta Next Media -hankkeen medialajeihin, joita 
ovat uutiset ja informaatio, koulutus ja oppiminen, viihde ja pelit, yhteisömedia, 
ja tulevaisuuden media. 

Liiketoiminnan ajurit sijoiteltuna mediatoimialan kattaviin dimensioihin. 

Gaming
• new gaming platforms and crowd sourcing 

• enable faster development cycles
• allow less risky revenue models

• real world takes on games logic
• game style interaction and user interfaces
• in use in education and work

• games discover the real world
• virtual & mirror worlds & augmented reality 

merge
• games take reality as such as their ‘playground’
• people wear game devices in real life, casually
• ‘e-Earth’ as federated, digital game platform

Media Technology
• ubiquitous, cloud based media services
• integrated 3D communication/ 

consumption/collaboration environments
• next mobile device generation

• situational aware
• first flexible 3D displays

• new professional news tools for
• planning
• editing
• audio/video recording
• real time online publishing

Professional Journalism
• permanent journalist jobs decrease while 

jobs within marketing, PR and as 
independent “journalpreneurs” increase

• pace of news work increases
• journalists act as producers and 

facilitators, mastering co-creation and 
crowd sourcing processes and support 
the audience in their knowledge 
processing and learning

• more collaboratively made, iteratively 
built and open-ended story forms tailored 
for various media formats and displays

Media Companies & Their Features
• service process thinking
• agile and flexible towards 

different audiences
• capable to adapt new roles
• competence to utilise company 

external resources 

Media Content
• segmentation is key; mass media less significant
• division between free, standardized information 

and paid for, high quality information services
• more services based on publicly available data
• augmented reality, city services, 3D contents

Social Values
• knowledge is key to power and success: 

need for cognisance to master information 
overflow

• networks and networking as intrinsic values 
promote togetherness: belonging to ‘trusted’, 
influential networks

• more sharing, participation and (ICT-enabled) 
collaboration: ‘open innovation’, ‘collective 
intelligence’ and ‘agile organisations’

• acknowledged virtual human relations –
managing ICT-mediated identities in social 
interaction 

• amalgamation of physical and digital: ‘Über-
Reality’

User & Audience Behaviour
• generation Y and 

millenniums dominate the 
cutting edge media field

• quality media in demand 
but more co-creation

• users engage automatic 
search robots and 
knowledge curators, but 
also allow packaged, 
‘walled garden’ media 

Social Media
• semantic knowledge in 

semantic profiles
• identity management 

towards different audiences
• expressing social activity 

and interest through 
internet

• real world feeds to people’s 
profiles in real time

User & Audience Interfaces
• better sensing 
• devices are situational 

aware (mental, emotional, 
location, behavioural)

• more adaptive interfaces 
with, e.g., augmented reality

• less intrusion, even if media 
interfaces are ubiquitous

• more seamless experience, 
more intuitive
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MeDia ViSioN 2020 piirtää toiVeikkaaN tuleVaiSuuDeN kuVaN

Skenaario- ja dimensiotyöskentely jatkui arvioimalla media-alan tulevaisuutta 
huonoimmalla ja parhaimmalla tulevaisuuden skenaariolla. Lisäksi laadittiin 
positiivinen Human Media -nimen saanut skenaario, ja kuvaillaan missä, miten, 
milloin ja miksi tällaista ihmislähtöistä kuluttajille ja käyttäjille uudenlaisia mer-
kityksiä tarjoavaa mediaa kulutetaan. Siinä mediat esimerkiksi tukevat arkielä-
mää ja tarjoavat merkittävää, käyttötilanteista riippuvaa sisältöä, sekä antavat 
uusia mahdollisuuksia valita tietoa, jonka käyttäjät haluavat jakaa omissa ver-
kostoissaan. Työ jatkui Human Media -skenaarion SWOT-analyysillä, jonka 
pohjalta muodostettiin vuoteen 2020 ulottuva visio. 

Alla oleva visio korostaa asiakkaiden tarpeiden ja verkostojen ymmärtämistä ja 
hyödyntämistä sekä pelimäisten ominaisuuksien yhdistämistä mediaan. Siinä 
uskotaan, että uusia tulonlähteitä ja bisneslogiikoita on onnistuttu synnyttä-
mään, ja että medioilla on kyky tuottaa pitkälle räätälöityä laadukasta sisältöä. 
Lisäksi suomalainen mediaekosysteemi on saavuttanut ja jopa ylittänyt kansain-
väliset laatukriteerit. Raportissa on esitetty visiot myös eri medialajeille. 

By 2020 customer needs and networks are well understood and 
exploited. Media explores the playful society through assimilating 
gaming logics into a wide media spectrum.

New earning sources are identified and business logics are developed. 
The local media hubs are enabled to proceed to a multi-locality way of 
influencing. Thus media is able to produce massively customised
quality content.

The whole media ecosystem meets or exceeds international excellence 
criteria. This means that excellence is being demanded throughout the 
whole media supply chain.

Next Media Visio 2020. 
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http://nem-summit.eu/wp-content/plugins/alcyonis-event-agenda//files/Media-Sector-Business-Drivers-In-2020-NEM_Summit_2010.pdf
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3D:n yleistymisen pullonkaulana ovat laadukkaat 
sisällöt
Stereokuvauksessa katselijalle luodaan aitoa kolmiulotteista maailmaa jäljitte-
levä syvyysvaikutelma näyttämällä vasemmalle ja oikealle silmälle kohteesta eri 
kulmista otetut kuvat, jolloin aivoissa syntyy vaikutelma kolmiulotteisuudesta. 
Miellyttävän käyttäjäkokemuksen synnyttämiseksi on keskeistä optimoida muun 
muassa silmienvälinen separaatio. Tämä optimointi on erilainen riippuen käy-
tössä olevasta näyttöteknologiasta ja käyttötilanteesta. Se on olennaista, sillä 
liian pieni 3D-vaikutelma ei tuo lisäar-
voa katsojalle, ja toisaalta taas liian suuri 
syvyysvaikutelma voi rasittaa silmiä ja 
ärsyttää katselijaa. Syvyysvaikutelman 
säätäminen tehdään muuttamalla ste-
reoskooppisten kameroiden keskinäistä 
etäisyyttä. 

Tällä hetkellä stereoskooppinen 
3D-sisältö (S3D) on ajankohtainen kai-
kissa mediamuodoissa, elokuvissa, tele-
visiossa, verkossa ja mobiililaitteissa, 
ja markkinat ovat nopeassa kasvussa, arvioi S3D-sisältöjen tuotantoon erikois-
tuneen Undo Oy:n Ville Rousu tulosseminaariesityksessään. Kasvun kärjessä 
ovat elokuva- ja pelisisällöt. 3D-sisältöjä esittävien laitteiden kirjo kasvaa kulut-
tajamarkkinoilla. Tarjolla on muun muassa 3D-televisioita, videoprojektoreita 
ja sylimikroja, vähitellen myös tabletteja ja älypuhelimia. Markkinatutkimuslai-
tos iSuppli odottaa myytyjen 3D-laitteiden määrän kolminkertaistuvan vuodesta 
2010 vuoteen 2015. Kaiken kaikkiaan S3D:ssä pullonkaulana on tällä hetkellä 
sisältöjen vähäisyys. 

Stereoscape Oy:n Tomi Luostarinen piti kiinnostavana kehityssuuntana orasta-
via 3D-mobiilimarkkinoita. Huomattava on myös se, että S3D-sisältöjen kan-
nalta verkkoselain on uusi jakelualusta. 

Ville Rousun ja Tomi Luostarisen kalvoesitykset Tulosseminaarissa 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/S3D-FINAL.pdf
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Mitä virheitä pitää välttää tietokoneanimaatioissa?
Next Median Stereoskooppisen 3D-sisällön luominen ja sisällön laatu -hank-
keessa, eli S3D-hankkeessa Undo on määritellyt optimaalisen tuotantoput-
ken CGI-animaatioille (computer generated imagery) ja Stereoscape vastaavasti 
S3D-elokuvaukselle jälkituotantoineen. 

CGI-animoinnissa ”kuvaus” tapahtuu virtuaalisessa tilassa, mikä antaa mahdol-
lisuuksia stereoskooppisen kuvanlaadun ja katsojakokemuksen parantamiseen. 
S3D-hankkeessa syntyneen tietämyksen avulla Undon 3D-sisältöjen tuotanto-
putki on nyt 30 prosenttia aiempaa nopeampi. 3D-animaatioiden ohella yhtiön 
3D-tuotantoputkessa syntyy autostereoskooppisia sisältöjä, lentikulaarimateri-
aaleille tulostettavia kuvia ja 3D-verkkosisältöjä. Tuotantoputken tehostaminen 
perustuu entistä syvällisempään katsojakokemuksen ymmärrykseen ja erityisesti 
ymmärrykseen silmienväliseparaation optimoinnista eri medioihin. 

Undossa on laadittu kalvosarja ”Stereoskooppisen CGI-tuotantoprosessin opti-
moinnista katsojakokemuksen kannalta” listaa katsojakokemukseen vaikuttavat 
tekijät ja antaa käytännön ohjeita, eli kertoo 3D-animointia tekeville mitä vir-
heitä pitää välttää. Ne liittyvät mm. kohdistukseen ja geometriaan, luminanssin 
ja kolorimetriaan, terävyysalueeseen, heijastuksiin, polarisaatioon, kontrastiin ja 
elementtien sijoitteluun syvyyssuunnassa. 

Katsojien mieltymysten testaamiseksi Undo valmisti Aalto TKK:n tutkimusta varten viiden minuutin mittaisen 3D-animaation, jonka kohtauksia kuvattiin 
2-40 kameralla. Aihealueet olivat urheilua, komediaa ja draamaa, ja mukana oli erilaisia hahmoja. Lisäksi käytettiin 2D-aineistosta rakennettua 
3D-sisältöä. 
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D2.2.1.1 Stereoskooppisen CGI-tuotantoprosessin katsojakokemuksen kannalta opti-
moitu prosessimalli. Luottamuksellinen. Tulosdokumentti on julkinen hankkeen pää-
tyttyä. Hankkeen aikana Next Media -tutkimusohjelmassa mukana olevien orga saa-
tioiden edustajat voivat ladata dokumentin Next Media Intranetista 

Hyvällä suunnittelulla S3D-tuotannon kustannukset 
pysyvät kurissa
S3D ei välttämättä kasvata tuotantokustannuksia, mutta tällöin kolmiulottei-
suus pitää ottaa huomioon alusta eli ideoinnista ja käsikirjoituksesta lähtien. 
Silloin päätetään hyvään lopputulokseen johtavista tuotannollisista ja jälkeen-
päin tehtävien efektien soveltamisesta. S3D-elokuvien tueksi pitäisi luoda eril-
linen syvyyskäsikirjoitus, jossa määritellään miten lähellä tai kaukana katso-
jaa kohde kulloinkin esitetään. Tämä oli päälöydös Stereoscapen osuudessa, 
jossa myös kehitettiin 3D-elokuvien tuotantoprosessia. Sitä varten tunnistet-
tiin S3D-tuotannon kannalta tärkeimmät ohjelmistot ja laitteistot sekä laadittiin 
kokonaisvaltaisen S3D-elokuvatuotannon käsikirja. Hyvän etukäteissuunnitte-
lun ohella tärkeää S3D-tuotannossa on avainhenkilöiden kuten ohjaajan, kuvaa-
jan sekä kolmiulotteisuudesta vastaavan stereographerin yhteistyö. Stereoscapen 

Stereoscapen tuottaman 3D-elokuvamateriaalin avulla Aalto TKK:lla tutkittiin katsojan reagoimista vaihtelemalla esimerkiksi esiintyjän tunnetiloja, 
valaistusta ja kameran liikettä. 

http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19557/D2.2.1.1_S3D_Stereoscopic_CGI_production_for_optimal_viewing_experience.pdf 
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19557/D2.2.1.1_S3D_Stereoscopic_CGI_production_for_optimal_viewing_experience.pdf 
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19557/D2.2.1.1_S3D_Stereoscopic_CGI_production_for_optimal_viewing_experience.pdf 
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19557/D2.2.1.1_S3D_Stereoscopic_CGI_production_for_optimal_viewing_experience.pdf 
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työn tulokset on koottu kalvosarjaksi, jossa S3D-tuotannon vaiheet ideasta jälki-
tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen käydään läpi käyttäjäkokemuksen kannalta. 
Suurin vaikutus kustannuksiin on kuvausvaiheella, jossa kuvausotoksia syntyy 
noin 20 prosenttia vähemmän kuin perinteisessä 3D-kuvauksessa. 

D2.2.1.2 Stereoelokuvan tuotantoprosessin katsojakokemuksen kannalta optimoitu 
prosessimalli. Luottamuksellinen. Tulosdokumentti on julkinen hankkeen päätyttyä. 
Hankkeen aikana Next Media -tutkimusohjelmassa mukana olevien organisaatioiden 
edustajat voivat ladata dokumentin Next Media Intranetista.

Optimaalinen katsojakokemus 3D-verkkosisällöillä
Projektissa on tutkittu 3D-sisältöjen esittämistä verkkoselaimella. Tavoitteena 
on kehittää menetelmiä, joilla S3D-sisältöjä voidaan jaella verkossa. Lähesty-
mistavaksi valittiin mahdollisimman alhainen kynnys, eli käyttäjällä pitää olla 
moderni selainympäristö ja edulliset, noin 50 senttiä maksavat värilasit. Tulos-
dokumentissa on raportoitu tekninen esiselvitys Flash-pohjaisen stereoskoop-
pisen sisällön esittämisestä verkossa. Selvitys on toiminut pohjana toisen tutki-
musvuoden 3D-website demolle, ja sen avulla toteutettaville katsojakokemusta 
mittaaville tutkimuksille.

D2.2.1.4 Optimaalisen katsojakokemuksen piirteet ja syyt stereoskooppisella web-
sisällöllä (väliraportti). Luottamuksellinen. Tulosdokumentti on julkinen hankkeen 
päätyttyä. Hankkeen aikana Next Media -tutkimusohjelmassa mukana olevien orga-
nisaatioiden edustajat voivat ladata dokumentin Next Media Intranetista

Syvyysvaikutelman merkitys kasvaa näytön 
pienentyessä
Aalto-yliopiston Mediatekniikan laitoksella suoritettiin katsojien kokemusta mit-
taavat tutkimukset, joissa tutkittiin kameravälin muuttamisen vaikutusta eri-
laisissa katselutilanteissa. Katsojien näkökulmasta kameravälin muuttaminen 
näkyy kolmiulotteisen kuvan syvyyden voimakkuuden kasvuna, eli suuremmalla 
kameravälillä elokuvan kohtauksen syvyys näyttää suuremmalta.

Tutkimukset tehtiin kolmessa eri tilanteessa: Elokuvateatterissa, 40-tuuman tele-
visiolla ja pienikokoisena mobiililaitteen näyttöä simuloiden. Kaiken kaikkiaan 
105 henkilöä osallistui kokeisiin. Koesisällöt tehtiin yhteistyössä muiden tutki-
muspartnerien kanssa. 

http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19559/D2.2.1.2_S3D_Process_model_for_live_action_stereoscopic_filming_optimised_for_user_experience.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19559/D2.2.1.2_S3D_Process_model_for_live_action_stereoscopic_filming_optimised_for_user_experience.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19559/D2.2.1.2_S3D_Process_model_for_live_action_stereoscopic_filming_optimised_for_user_experience.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19559/D2.2.1.2_S3D_Process_model_for_live_action_stereoscopic_filming_optimised_for_user_experience.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/show/551/2119
http://tivit.dicole.net/presentations/show/551/2119
http://tivit.dicole.net/presentations/show/551/2119
http://tivit.dicole.net/presentations/show/551/2119
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Tulokset osoittivat yllättäen, että kameravälin vaikutus oli pienehkö elokuva-
teatteritilanteessa ja television ääressä. Toisin sanoen, syvyyden määrän kas-
vattaminen ei merkittävästi parantanut tai voimistanut katsojakokemusta. Sen 
sijaan pienessä koossa ja lyhyellä katseluetäisyydellä syvyyden määrän kasvami-
nen koettiin paranevana laatuna. Tulos viittaa siihen, että kun sisältöjä siirretään 
mobiililaitteen ruudulle, syvyysvaikutelman voimakkuuteen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. 

Tulokset on julkaistu Electronic Imaging: Stereoscopic Displays & Applications-
konferenssissa tammikuussa 2011.

 J Häkkinen, J Hakala, M Hannuksela, P Oittinen (2011),  Effect of image scaling on 
stereoscopic movie experience   In: Stereoscopic Displays and Applications XXII, Pro-
ceedings of SPIE, Vol. 7863, Edited by: Andrew J. Woods; Nicolas S. Holliman; Neil A. 
Dodgson; Häkkinen et al .

Työ jatkuu vuonna 2011
Vuonna 2010 S3D-hankkeessa olivat mukana Nokia, Undo, Stereoscape ja Aalto 
TKK, nykyinen Aalto SCI. Vuonna 2011 joukkoon liittyi Great Apes. 

Vuonna 2011 on mitattu stereoskooppisen elokuvan synnyttämiä tunnereaktiota 
psykometrisilla ja laadullisilla menetelmillä eri katselutilanteissa. Lisäksi tarkas-
tellaan S3D-verkkosisältöjen synnyttämiä kokemuksia.

Koehenkilöt elokuvateatterissa. 

http://publicationslist.org/data/jukka.hakkinen/ref-78/SPIE%20Hakkinen%202011.pdf
http://publicationslist.org/data/jukka.hakkinen/ref-78/SPIE%20Hakkinen%202011.pdf
http://publicationslist.org/data/jukka.hakkinen/ref-78/SPIE%20Hakkinen%202011.pdf
http://publicationslist.org/data/jukka.hakkinen/ref-78/SPIE%20Hakkinen%202011.pdf
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