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Hyperlocal – Do or Die
Hyperlocal content -hankkeen liiketoiminnallisena tavoitteena on tutkia järjes-
telmiä ja prosesseja, joiden avulla toisaalta tuetaan käyttäjiä ja paikallisia orga-
nisaatioita tuottamaan erityyppisiä sisältöjä (esim. kuvat, tekstiviestit, tiedot 
tapahtumista ja muista palveluista sekä mainosviestit metatietoineen), ja toi-
saalta uutishuonetta jalostamaan käyttäjien tuottamasta sisällöstä relevanttia 
tietoa lukijoille jakelukanavasta riippumatta. Lisäksi tämän pitäisi tapahtua kan-
nattavalla liiketoimintamallilla. 

Vuosi sitten Apple iPadistä liikkui epämääräisiä huhuja ja nyt laitteen uskotaan 
muuttavan mediakäyttöä perusteellisesti. Tämä kuvastaa Hyperlocal content-
hankkeen vetäjän Janne Kaijärven (Sanoma Kaupunkilehdet) mukaan meneillä 
olevaa teknologista kehitystä ja muutoksen vauhtia. Kirittävää on, sillä Google 
ja Facebook ovat suomalaisten käyttäjien kannalta jo huomattavasti hyperlokaa-
limpia palveluja kuin perinteiset painetut mediat. Hyperlokaalisuus perustuu 
etenkin mobiiliratkaisujen mahdollisuuksiin ja uusien teknologisten alustojen 
käyttöönottoon. Toimituksissa kasvavien sisältömassojen käsittelyyn tarvitaan 
automatisointia, ja käyttäjätietojen analysointia. Ne auttavat kehittämään ole-
massa olevia palveluita ketterästi käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Muutoksen 
tueksi keski-ikään ehtinyt toimituksen johto tarvitsee kuitenkin tutkittua tietoa.

Kaijärven mukaan jatkossa lehtiä tehdään enemmän yhdessä lukijoiden kanssa. 
Lukijoita kannattaa osallistaa, sillä suuresta joukosta löytyy väistämättä toimit-
tajia parempia asiantuntijoita. Ammattilaisten tehtävänä on tuoda sisältöproses-
siin journalistista ymmärrystä ja osaamista. 

Janne Kaijärven kalvoesitys Tulosseminaarissa 25.1.2011

Amatöörikäyttäjien 
luoman sisällön 
hyödyntäminen 
ammattimaisissa 
julkaisuissa vaatii 
pitkäjänteistä työtä. 
Käyttäjien tuottaman 
sisällön alimmilla 
portailla ovat teks-
tiviestit, kuvat ja 
videoklipit. Ylemmän 
tason esimerkkejä ovat 
FMS eli fix my street, 
jossa paikallismedia 
tarjoaa kansalaisille 
vaikuttamiskanavan 
viranomaisten 
suuntaan, ja HMI eli 
help me investigate, 
jonka ajankohtainen 
esimerkki on anonyymit 
tietovuodot mahdollis-
tava Wikileaks-palvelu. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Hyperlocal-do_or_die.pdf
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Hyperlokaaleissa palveluissa keskeistä on yhdistäminen
Hyperlocal content -hankkeessa on arvioitu perinteisen median roolia hyper-
lokaalien palveluiden kentässä. Tutkimuksesta on vastannut Matti Lintulahti 
(Redtail Media 2010 loppuun asti, Sanoma Magazines Finland vuoden 2011 
alusta), ja se perustuu seuraavien palveluiden analysoimiseen: 

•	 Bluffton Today 

•	 Broken Sidewalk 

•	 DavidsonNews

•	 Fillarikanava (beta) 

•	 Front Porch Forum 

•	 Guardian Local Cardiff

•	 MyBackyard 

•	 Nopola News

•	 Oakland Local 

•	 St. Louis Beacon

•	 FixMyStreet 

•	 MySociety 

•	 SeeClickFix

•	 WriteToThem 

Analyysissä päätuloksia löytyi kolme: 

1. Ensinnäkin mediatalolla on tärkeä rooli sisällöntuottajien ja organisaatioiden journa-
listisena kouluttajana. Innokkaita amatööritoimittajia kannattaa kouluttaa ja palkita 
esimerkiksi nostamalla hyviä blogi-kirjoituksia painettuun lehteen. 

2. Toisekseen mediataloilla on merkittävä rooli yhdistämispalveluiden tarjoajana. 
Tähän liittyy olennaisena osana perinteisestä journalismista puuttuvan palaute-
mekanismin rakentaminen paikallispalvelun käyttömotivaation ylläpitämiseksi. 
Palautteen ohella voidaan tarjota esimerkiksi myös mahdollisuutta seurata 
kansalaisten havaitsemien epäkohtien korjausprosessia. 

3. Kolmantena kohtana Lintulahti korostaa laadukkaan ja täsmällisen sisällön 
merkitystä. Sillä luodaan luottamusta ja vaikuttavuutta lukijoiden ja mainostajien 
kiinnostuksen herättämiseksi. Mutta mitä paikallisempaan yleisöön mennään, sitä 
tärkeämpi laadun osatekijä on sisällön merkitys lukijalle. Vastaavasti journalistisen 
laadun merkitys on vähäisempi. 

Lisää aiheesta tulosdokumentissa D 3.2.1.1, D3.2.1.4. 

http://www.blufftontoday.com/
http://brokensidewalk.com/
http://davidsonnews.net
http://fillarikanava.hel.fi/
http://frontporchforum.com/
http://www.guardian.co.uk/cardiff ja http://www.guardian.co.uk/cardiff/fixmystreet
http://mybackyard.starnewsonline.com/
http://www.nopolanews.fi
http://oaklandlocal.com/
http://www.stlbeacon.org
http://www.fixmystreet.com/
http://www.mysociety.org/
http://www.seeclickfix.com/citizens
http://www.writetothem.com/
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Lukijoiden rooli sisällöntuottajina laajenee
Sanoma Kaupunkilehdet oli case-tapauksena, kun Merja Helteen (Aalto TaiK) 
johdolla selvitettiin käyttäjien luoman sisällön roolia paikallislehdessä ja sitä 
miten toimitukselliset tuotantoprosessit pitäisi organisoida. Journalismin 
muutos on synnyttänyt toimittajissa ammatillisen identiteettikriisin, vaikka toi-
mituksellisten prosessien avaaminen kansalaisille nähdäänkin väistämättömänä 
kehityksenä. Esimerkiksi perinteiset haastattelut ovat saaneet tehdä tilaa käyt-
täjien sisältöjen moderoinnille. Reaaliaikaisesti saatavat uutisvihjeet viehättävät 
toimittaja, ja niiden pohjalta laadittujen uutisten synnyttämiä reaktioita muissa 
medioissa seurataan. Automaatiota kuitenkin tarvitaan, sillä toimitukseen tulee 
jo nyt valtava määrä UGC:ia (user generated content), esimerkiksi 1000 – 1500 
lukijoiden ottamaa kuvaa kuukaudessa. 

Lukijoiden tuottamia tekstejä ja kuvia julkaistaan verkon ohella myös paine-
tuissa lehdissä, Sanoma Kaupunkilehtien tapauksessa Vartissa ja Metrossa. 
Uusinta on toimitusprosessien avaaminen ja lukijoiden ottaminen mukaan joh-
topäätösten tekoon. Helteen mukaan journalistinen arvovalta mm. juttujen 
aiheiden valitsijana on vähenemässä, mutta vuorovaikutuksen ansiosta jour-

Merja Helteen esittämä nelikenttä, jossa vaaka-akselilla on käyttäjien tuottaman sisällön määrä ja pystyakselilla sisältöjen 
moderoinnin määrä. Nykyisten valtamedioiden uutispalveluissa toimitetun sisällön ja moderoinnin osuus ovat suuria (vasen 
ylälohko). Vuorovaikutukseen perustuvat keskustelupalstat sijoittuvat puolestaan toiseen ääripäähän (oikea alalohko). 
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nalismin merkitys kansalaisten elämässä on kasvussa. Kiinnostavathan ihmisiä 
eniten omaan elämään liittyvät, paikalliset asiat. 

Merja Helteen kalvot Tulosseminaarissa (25.1.2011) 

Sovellus kamerakännykkäkuvien laadun     
§parantamiseen
Henri Kivinen (Aalto TKK) on kehittänyt kamerakännykkäkuvien automaatti-
sen parannussovelluksen. Se perustuu Retinex-algoritmiin ja parantaa valtaosan 
kännykkäkuvista enemmän sellaiseksi, jollaisena kuvaaja kohteen näki. Korjaus-
tarvetta synnyttävät heikot valaisuolosuhteet ja kamerakännyköiden rajoitukset. 
Kohina ja epäterävyys jäävät kuitenkin korjaamatta. Kivisen mukaan prosessoin-
tiaika kuvaa kohden on alle 0,5 sekuntia. Parannustuloksia voi katsella täällä. 
Tulevaisuudessa automaattisen kuvankorjauksen tarve vähenee kännyköiden 
kameroiden parantuessa. Vuonna 2011 työ jatkuu käyttäjien kuvaamien videoi-
den parannussovelluksen kehittämisellä.

Kivisen kalvot Tulosseminaarissa (25.1.2011) 
Linkki tulosdokumenttiin D3.2.2.1

Raha motivoi amatöörikuvaajia eniten
Merja Helle (Aalto TaiK) esitteli tuloksia käyttäjien Sanoma Newsin Omakau-
punki-palveluun lähettämien kuvien analysoinnista Sanoma Newsin Omakau-
punki-palveluun. Kuvia tulee noin 2000 kuukaudessa, ja lähettämisen suurim-
pana motiivina ovat kuvista saatavat palkkiot, eli raha tai leffaliput. Seuraavina 
ovat vaikuttaminen ja julkisuuden hakeminen omille kuville. Tyypillisiä aiheita 
ovat lukijan bongaama odottamaton tapahtuma, luonnonilmiöt, julkiset tapah-
tumat, onnettomuudet ja epäkohdat. Kaikki kuvat julkaistaan verkossa, mutta 
lehteen valikoidaan etupäässä kuvia onnettomuuksista ja tapahtumista. Tutki-
muksessa ilmeni, että kuvien metatiedot ovat erittäin puutteelliset, mikä mm. 
käytännössä estää niinkin perustavanlaatuisen toiminnallisuuden kuin esimer-
kiksi tiettyyn tapahtumaan liittyvien kuvien hakemisen kuvamassasta. 

Helteen kalvot Tulosseminaarissa (25.1.2011) 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Readers_as_producers_of_hyperlocal_content.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Readers_as_producers_of_hyperlocal_content.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Demo-User%20generated%20photos.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Demo-User%20generated%20photos.pdf
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Seuraavan sukupolven palveluopas tarjoaa   
ajankohtaista ja kohdennuttua tietoa
Edellä on kuvattu Hyperlocal content -hankkeen ensimmäistä osatehtävää, 
jonka case-tapauksena on Sanoma Kaupunkilehdet. Toisena Hyperlocal conten-
tin osatehtävänä on kehitetty paikallisen yhteisön palvelutiedon jakelukonseptia, 
jossa puolestaan case-tapauksena on Palveleva Huittinen -palveluopas. Hank-
keessa tutkitaan mediatalon roolia paikallisen yhteisön aktivoijana ja paikallis-
tiedon kokoajana ja jakelijana, sekä  kehitetään uuden sukupolven palveluopasta. 
Oppaan tavoitteena on tarjota paikallisten toimijoiden ajankohtaisia viestejä, ja 
kohdentaa niitä loppukäyttäjälle semanttisen käyttäjäprofiilin ja mobiilikäytössä 
myös paikan mukaan. Palveluoppaan viestien jakelukanavia ovat muut verkko-
palvelut, sähköiset opastaulut ja painettu sanomalehti. 

Vuonna 2011 työ jatkuu sitouttamalla paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä, ja tes-
taamalla kumppanien sisällöntuotannon toimivuutta. Tiedon karttuessa palve-
luun testaamista laajennetaan ottamalla loppukäyttäjät mukaan. Lisäksi kuluvan 
vuoden aikana parannetaan palvelun teknistä toimivuutta. 

Jyri Koreniuksen (Huittisten Sanomalehti), Johannes Peltolan (VTT) ja Satu-Marja 
Mäkelän (VTT) kalvoesitys Tulosseminaarissa (25.1.2011) 
Lisää aiheesta tulosdokumentissa D3.2.2.3

Lukijoiden Omakaupunki-palveluun lähettämien kuvien aiheiden jakauma. Suurin osa on kuvia odottamattomia sattumuksia 
ja luontokuvia. Kaikki kuvat julkaistaan verkkopalvelussa, mutta lehteen pääsee kuvia lähinnä onnettomuuksista ja muista 
odottamattomista tapahtumista. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Profiled_local_content_delivery.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Profiled_local_content_delivery.pdf
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Hyperlocal-hankkeen tulosdokumentit 2010

PaikalliseN sisällöNtuotaNNoN kaNsaiNväliNeN kartoitus 

Raportissa on analysoitu joukko hyperpaikalliseen vaikuttamiseen perustu-
via verkkopalveluita. Analyysissä löytyi erilaisia tapoja tuottaa sisältöjä, erilai-
sia ansaintamalleja ja vaikuttamisen kategorioita. Johtopäätöksiin on kirjattu 
mediayhtiöiden mahdolliset roolit paikallisvaikuttamisessa ja liiketaloudellisia 
huomioita. 

D 3.2.1.1, D3.2.1.4 Benchmarking best practises of local hyperlocal content creation 
and business models. 12.2.2011. 55 s. 

HyPerlocal 2010 -tulosleHti esittelee tärkeimmät tulokset

Hyperlocal content -hankkeen vuoden 2010 tärkeimmät tutkimustulokset on 
koottu Hyperlocal 2010 -tuloslehteen. Sanoma Kaupunkilehtien Santtu Parkko-
nen on toimittanut tabloid-kokoisen, sanomalehtityyppisen ensimmäisen tut-
kimusvuoden lopussa ilmestyneen julkaisun. Next Median vuosi 2010 painot-
tui perustiedon hankintaan, seuraavana tutkimusvuonna korostuvat kokeilut. 
Tuloslehti on julkinen Next Median piirissä. Tuloslehdestä löytyy sekä Hyperlo-

Palveleva Huittinen -palveluoppaan tutkimusympäristö, jossa sisällön tuottajia ovat paikalliset yritykset ja yhteisöt. Loppukäyttäjää autetaan löytämään 
häntä kiinnostavat viestit personoidun profiilipalvelun ja mobiililaitteilla myös sijainnin perusteella. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.1.1_ D3.2 .1.4 Hyperlocal Benchmarking hyperlocal content creation and business models.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.1.1_ D3.2 .1.4 Hyperlocal Benchmarking hyperlocal content creation and business models.pdf
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cal content -tutkimusosapuolien kirjoittamia työstä että hankkeessa mukana ole-
vien Sanoma Newsin asiantuntijoiden artikkeleita vuoden 2010 työstä. 

Hyperlocal 2010 -tuloslehti on julkaistu tulosdokumentti D3.2.1.2:n liitteenä. 

D 3.2.1.2 Changes in work process in the newsroom and the identities of journalists 
ja sen liite Hyperlocal 2010 (luottamuksellinen). Hankkeen aikana Next Media 
-tutkimusohjelmassa mukana olevien organisaatioiden edustajat voivat ladata 
dokumentin Next Media Intranetista, Hyperlocal 2010 -lehti on tarkoitettu vain Next 
Media -yritysten sisäiseen käyttöön.

lukijarePortterit Haluavat säädellä itse sisältöiHiN liitettävää 

Paikkatietoa

Paikkatietoa voidaan helposti liittää lukijoiden tuottamiin kuviin tai videoihin 
etenkin käytettäessä matkapuhelinta. Oman paikkatiedon paljastamiseen suh-
taudutaan kuitenkin varauksellisesti. Vaikka kansalaisreporttereiden tuotta-
mien uutisten sijoittamista kartalle pidettiin hyvänä asiana, niin paikkatiedon 
paljastamisen riskinä pidettiin mainosten vyöryä ja paikkatiedon mahdollista 
väärinkäyttöä. Paikkatietoa pyytävän toimituksen olisikin huolehdittava siitä, 

Digitaaliset jakelukanavat ovat nykyisin myös käyttäjien ulottuvilla, ja sisältöliiketoiminnasta on tulossa palvelu- ja kommunikaatiobisnestä. 

http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19449/D3.2.1.2_LIITE_Hyperlocal_2010_tuloslehti_pieni.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19449/D3.2.1.2_LIITE_Hyperlocal_2010_tuloslehti_pieni.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19449/D3.2.1.2_LIITE_Hyperlocal_2010_tuloslehti_pieni.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19449/D3.2.1.2_LIITE_Hyperlocal_2010_tuloslehti_pieni.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19449/D3.2.1.2_LIITE_Hyperlocal_2010_tuloslehti_pieni.pdf
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että lukijareportteri on tietoinen paikkatietonsa tilasta ja siitä, miten paikkatie-
toa myöhemmin käytetään. Lukijareportterit testasivat OKReportteri-nimistä, 
Android-alustalla toimivaa kuvien ja videoiden kuvaus- ja lähetyssovelluksen 
prototyyppiä. Siihen oltiin pääosin tyytyväisiä, joskin osa käyttäjistä käyttäisi 
mieluummin älypuhelimen omaa kameraa kuin erillistä työkalua. 

D3.2.1.3a Hyperlocal Content – User experience of mobile co-creation tools and 
processes. 31.12.2010. 18 s. 

lukijarePortteriN kuva- ja videosovellus aNdroid-alustalle

Hyperlocal-hankkeessa on rakennettu OKReportteri-niminen lukijareportte-
rin kuva- ja videosovelluksen prototyyppi. Kyseessä on Android-alustalle Javalla 
ohjelmoitu sovellus, jonka jakelu tapahtuu verkossa Android Marketin kautta. 
Raportissa on kuvattu sekä Android-clientin että palvelimen (back-end) vaati-
mukset ja toteutus. Liitteestä löytyy Android-sovelluksen suomenkielinen käyt-
töohje. 

Sanoma Newsin Omakaupunki.fi-palvelu julkistaa lukijareportteiden lähettämät kuvat. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.1.3%20Hyperlocal%20UX%20of%20mobile%20co-creation%20tools%20and%20processes.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.1.3%20Hyperlocal%20UX%20of%20mobile%20co-creation%20tools%20and%20processes.pdf
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D3.2.1.3b Reporter’s Video/Photo Application - Android Prototype. 14.12.2010. 12 
s. Luottamuksellinen, tulosdokumentti on julkinen Hyperlocal content -hankkeen 
päätyttyä. Hankkeen aikana Next Media -tutkimusohjelmassa mukana olevien 
organisaatioiden edustajat voivat ladata dokumentin Next Media Intranetista.

kameraPuHelimilla otettujeN kuvieN laaduN automaattiNeN ParaNtamiNeN

Kännykkäkameralla otettujen kuvien laatua voidaan parantaa automaattisesti 
Next Media -hankkeessa kehitetyn, Retinex-algoritmiin perustuvan sovelluksen 
avulla. Sovellus voidaan liittää mediatalon kuvaprosessin osaksi. 

D3.2.2.1 Automatic image enhancement methods. 10.12. 2010. 18 s. 

 Kuvien laatua parantavan sovelluksen Windows 7 -versio on ladattavissa täältä. 
Ota yhteys Henri Kiviseen, jos on tarvetta sovelluksen Linux-versiolle.

voidaaNko lukijarePorttereideN ottamia kuvia luokitella automaattisesti? 

Hyperlokaalien, käyttäjien ottamien kuvien luokittelu on osa kuvien varus-
tamista metatiedoilla, ja metatieto on puolestaan välttämätöntä, jotta kuvia 
voidaan hyödyntää uudelleen erilaisissa kuvasovelluksissa. Case-tapauksen 
(Sanoma News) perusteella ilmeni, että nykyisin käytössä olevaa kuvien luoki-
tusta pitäisi kehittää vastaamaan nykyistä paremmin lukijareporttereiden kuvien 
luokitustarpeita. Esimerkiksi paikalliskuvissa tärkeä luokka, ilkivalta, on nykyi-

OKReportteri on ladattavissa Android Market -sovelluskaupasta. Se toimii Android 2.1  ja sitä uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla. 

https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19561/D3.2.1.3b_Hyperlocal_Reporter%25E2%2580%2599s_Video_Photo_Application_-_Android_Prototype.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19561/D3.2.1.3b_Hyperlocal_Reporter%25E2%2580%2599s_Video_Photo_Application_-_Android_Prototype.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19561/D3.2.1.3b_Hyperlocal_Reporter%25E2%2580%2599s_Video_Photo_Application_-_Android_Prototype.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/19561/D3.2.1.3b_Hyperlocal_Reporter%25E2%2580%2599s_Video_Photo_Application_-_Android_Prototype.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.2.1%20Hyperlocal%20Automatic%20image%20enhancement%20tools.pdf
http://nextmedia.tml.hut.fi/imgenhance_1.0v_Win.zip
mailto:henri.kivinen%40aalto.fi?subject=
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sin käytössä olevassa luokittelujärjestelmässä ylätason käsite. Luokittelua voita-
neen automatisoida ainakin päivämäärän, ajan ja paikan osalta. Käytännön rea-
lismia on kuitenkin se, että reportterikuvaajan antamien luokkien määrä on 
pidettävä rajallisena (noin 10), jolloin luokitustietoja on täydennettävä manuaa-
lisesti toimituksessa. Kuvaajan antamia kuvaluokituksia voidaan tukea sovelluk-
sella, jolla lukijareportterit lähettävät kuvat toimitukseen, mutta tämäkin käy-
täntö voi olla liian vaativa satunnaisille kuvaajille. 

Raportissa automaattisen kuvien luokittelun haasteet todetaan suuriksi. Sen 
ensiaskel voisi olla luokitusjärjestelmä ja alemman tason luokkien määrittelemi-
nen niin, että vähintäänkin eri kuvaajien samasta tapahtumasta ottamat kuvat 
voidaan löytää. Tähän liittyy myös samasta tapahtumasta kertovien kuvien linki-
tys toisiinsa ja mahdollisesti myös muihin verkon lähteisiin, kuten Google Maps 
-palveluun. Myös aihepiirin yhteiskunnallinen ulottuvuus on tiedostettu: käyttä-
jien ottamista kuvista syntyy ajan mittaan kuvien varasto, jolla on myös yhteis-
kunnallista ja kulttuurista merkitystä. 

D3.2.2.2 Categorisation of hyper-local images. 3.1.2011. 18 s. 

PaikalliseN yHteisöN PalvelutiedoN tuotaNto ja jakelu

Tulosdokumentissa kuvataan Palveleva Huittinen -palveluoppaan kehitystyötä 
vuonna 2010. Kehitystyön pohjaksi on analysoitu ajankohtaisia mobiilia paikka-
tietoa hyödyntävien mainos- ja hakupalveluiden markkinoita, sekä tutkittu ver-
tailumielessä seuraavat paikkatietoa hyödyntävät palvelut: 

Painetun Vartti-lehden Länsi-
Helsingin ja Espoon painosten 
sisältämistä kuvista suurin osa 
kuuluu luokkaan odottamattomiin 
”Mitäs täällä tapahtuu?”. Tätä 
painetun lehden luokittelua ehdo-
tetaan muutettavaksi vastaamaan 
paremmin lukijareporttereiden 
ottamiin kuviin. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.2.2%20Hyperlocal%20Categorisation%20of%20hyper-local%20images.pdf
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•	 Oma Haku ja Oma Kortti

•	 Minun kaupunki

•	 Tässä -palvelu

•	 Dealmap

•	 BUZZ 

•	 Yelp

•	 Foursquare

•	 Loopt

•	 Geodelic

•	 Mobiluck

•	 True City by NIKE 

•	 Mobile Cuopons: Mobiqpons, Coupon Sherpa ja Groupon

•	 Google 

•	 Facebooks Places

•	 Creativy Software

Näiden palveluiden analyysin ja case-palvelun nykytilan pohjalta raporttiin on 
kirjattu tulevaisuuden kehittämistarpeita. Ne liittyvät mm. Facebook-rekiste-
röinnin käyttöönottoon, suomalaisen ONKI-ontologian kuluttamiseen liittyvän 
sanaston hyödyntämiseen ja kohdennetun mainonnan toiminnallisiin ominai-
suuksiin mainostajan näkökulmasta. 

D3.2.2.3 Local Content Creation and Recommendation. 22.12.2011. 39 s. 

yHteeNveto sisältöjeN PersoNoiNNista ja yHteisluomisesta

Työpaketti 3:n (WP3) geneerisen tutkimuksen puolella syntyneeseen raporttiin 
on koottu kolmen tutkimuslaitoksen akateemisen tutkimuksen tulokset vuonna 
2010: 

•	 Tampereen teknillisen yliopisto, Ihmiskeskeinen teknologia: mobiililaitteilla 
tapahtuvat sisältöjen luominen (mobile co-creation) lukijan näkökulmasta. 

•	 Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö: yhteisölähtöisen sisältötuotannon 
mallit.

•	 Aalto Taideteollisen korkeakoulu: interaktiivisuuden merkitys ja rooli digitaalisessa 
mediassa. 

D3.0.1.3. Co-creation. 8.2.2011. 11 s. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.2.2.3%20Hyperlocal%20Local%20content%20creation%20and%20recommendation.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.0.1.3%20Generic%20personalisation%20-%20cocreation.pdf
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