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ROBOREEL XR - KOKEILUN OHJELMISTOSUUNNITELMA 
 

A)  Taustaa 

Harjula Production Ltd on toteuttanut tämän Kangasala-talon ja Kimmo 
Pyykkö-taidemuseon talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan valmennukseen ja 
perehdyttämiseen tarkoitetun sisältökokonaisuuden suunnitelman.  
Suunnitelman tilaajana on Tampereen seudun ammattiopisto (TREDU) ja siellä 
osana laajempaa Roboreel hanketta käynnissä oleva Roboreel-kokeilu. Tilaaja on 
hyväksynyt suunnitelman 14.8.2020. 
 
Ohjelmistosuunnitelma nojautuu toteutettavaksi laajennetun todellisuuden (XR) 
tekniikoilla, alustoilla sekä niiden tarjoamilla mahdollisuuksilla. Siihen pääsee 
tutustumaan ja perehtymään tietokoneella, älypuhelin- ja/tai 
taulutietokonesovelluksena sekä tulevaisuudessa toteutettavan ROBOREEL XR 
-simulaation yhteydessä HMT-1 RealWear tai vastaavia älylaseja hyödyntäen.  
 

 
Näkymä Kangasala-salin näyttämöltä 
 

 

https://www.tredu.fi/artikkelit/2019/24PuHJVIx.html
https://www.realwear.com/products/hmt-1/
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B) Yhteyskanavat, jaetut työtilat & virtuaalikierros ohjeistuksessa  

 
Kokeilun ohjeistuksen sisältötuotannossa käytetään maksutonta Google 
Meet-palvelua sekä kokeilun omaa WhatsApp-ryhmää  
( lisätietoja: heikki.maenpaa@harjulaproduction.com).  
Jaetussa työtilassa käytetään Googlen - sovelluksia.  

 
C) Roboreel XR 2020 - ohjelmistosuunnitelman virtuaalikierros 

 
Ohjelmistosuunnitelman virtuaalikierros toteutetaan kuula.co -alustalla. 
Simulaation yhteydessä sitä päivitetään RoboreelXR 2020 -ohjeistus.  
 

D) Tietoturvakysymykset  ja - käytänteet 

Tietoturvakysymykset on otettu huomioon suunnitelmaa laadittaessa ja niitä 
käydään läpi simulaation yhteydessä Kangasala-talon tekniikkatiimin ja 
Kangasalan kaupungin ICT-päällikön kanssa.  

 
Kangasala-salin valotekniikkaa  

 

https://meet.google.com/qrs-uhjz-vhs
https://meet.google.com/qrs-uhjz-vhs
mailto:heikki.maenpaa@harjulaproduction.com
https://kuula.co/share/7Hj0M?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&chromeless=1&logo=0
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E) Ohjelmistosuunnitelman kohteena Kangasala-talo  

RoboReel XR-ohjelmistosuunnitelman kohteena on vuonna 2015 valmistunut 
Kangasala-talo, joka on suurelle yleisölle tiloja ja tapahtumia tarjoava 
rakennuskompleksi Kangasalan keskustassa 20 minuutin ajomatkan päässä 
Tampereen keskustasta. Kangasala-talossa sijaitsee 290-paikkainen konserttisali 
Kangasala-sali, Kimmo Pyykkö -taidemuseo, Galleria, Kangasalan valtuustosali sekä 
kaupunginhallituksen kokoustila. Kangasala-talo Oy järjestää konsertteja ja muita 
kulttuuritapahtumia useille kohderyhmille ja vastaa Kimmo Pyykkö -taidemuseon 
sekä elokuvateatteri K-Kinon toiminnasta. Kangasala-talo Oy tarjoaa myös kokous-, 
juhla- ja ohjelmapalveluita.  
 
Kokeilun kohteeksi talossa on valittu sen IV-konehuone sekä sinne asennetut 
talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan valvonta-, ohjaus-, ja säätötoiminnot. 
Suunnittelun ja toteutusten pohjana ovat olleet käytettävyys, helppokäyttöisyys ja 
omaksuttavuus, joita on testattu ja kehitetty autenttisissa toimintaympäristöissä sekä 
tilanteissa. Samalla on turvattu vastaavuus käyttötarkoitukseen.  
 
Tämän ohjelmistosuunnitelman pohjalta Harjula Production Oy toteuttaa myöhemmin 
kaksi simulaatiota laajennetun todellisuuden soveltamisessa Roboreel 
-hankkeen kokeilutoimintaan. Kokeilu tapahtuu Kangasala-talossa ja siinä 
sijaitsevassa Kimmo Pyykkö-taidemuseossa. Kangasala-talo Oy:llä on käytössä 
kokeiltavana laajennetun todellisuuden sovellus asianmukaisine laitteineen kokeilun 
ajan.  

 

https://kangasala-talo.fi/
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Tuotantopalaveri Kimo Pyykkö-taidemuseon 3.kerroksen “Pitkän matkan ateljeessa 

F) Ohjelmistosuunnitelman sisältö 

ROBOREEL XR -ohjelmistosuunnitelma pitää sisällään talo-, esitys- ja 
tapahtumatekniikan valmennukseen ja perehdyttämiseen tarkoitetun 
sisältökokonaisuuden suunnitelman. Suunnitelman tuloksena valmistuu 
valmennus- ja perehdyttämiskokonaisuus “ROBOREEL XR 2020 - Talo- esitys- 
ja tapahtumatekniikan ohjeistus”. Kokonaisuudessa hyödynnetään laajennetun 
todellisuuden (XR) tekniikoita ja alustoja. jotka nojautuvat tähän tilaajana toimivan 
Roboreel-hankkeen /Tampereen seudun ammattiopiston hyväksymään 
ohjelmistosuunnitelmaan.  
 

G) Valmennettavat ja perehdytettävät 

Valmennus ja perehdyttäminen on suunnattu Kangasala-talon henkilökunnalle ja 
siinä esitellään sekä annetaan ohjeistusta Kangasala-talon IV-konehuoneen kriittisiin 
paikkoihin. Valmennus ja perehdyttäminen toteutetaan Heikki Mäenpään jaetussa 
tilassa työskentelyyn ja virtuaaliympäristöjen käyttöön kehittämällä ABC-D 
-metodilla. Ohjeistuksen sisältötuotanto tapahtuu yhteistyössä Kangasala-talon 
esitysteknikon, RoboreelXR-tekniikkatiimin sekä asiantuntijaverkoston kanssa. 
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.Kaupunginhallituksen huoneen esitystekniikkaa 360 kuvassa 
 

 
Roboreel XR ohjelmistosuunnitelman virtuaalikierroksen pääkäyttöliittymä 

 
H) Ohjeistuksen kohdistaminen 

ROBOREEL XR 2020 -ohjeistus on rajoitettu neljään kriittiseen paikkaan:  
1. Ilmastointi 2. Kangasala-salin valojen esitystekniikka  
3. IV-konehuoneen sähkökeskukset 4. IV-konehuoneen verkkoyhteyksien toimivuus. 
ROBOREEL XR 2020 - ohjeistuskonaisuuden yhden päivän mittainen simulointi 
toteutetaan Kangasala-talossa syyskuun 2020 aikana.  
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I) Simulointina toteutetaan kaksi eri tasoa seuraavin sisällöin:  

- Taso 1: Tilan yleinen esittely henkilökunnalle, jossa esitellään ja annetaan 
ohjeistusta konehuoneen kriittisiin paikkoihin. Ohjeistus rajoitetaan neljään kriittiseen 
paikkaan: ilmastointi, valotekniikka, sähkökeskukset ja verkkoyhteyksien 
toimivuus.  
- Taso 2: Konehuoneessa olevien talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan kuuluvien 
laitteiden vianetsintä huoltohenkilöstölle. Ohjeistus rajoitetaan kahteen vikaan 
ja kahteen huoltotoimenpiteeseen:  
Talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan kuuluvien laitteiden etähuollossa 
erikoisasiantuntija voi neuvoa paikalla olevaa huoltomiestä tai muuta 
henkilökuntaa. Toteutuksena käytetään mobiilitekniikkaa, kuten älypuhelimia ja/tai 
taulutietokoneita sekä HMT-1Realwear-laseja tai muuta vastaavaa tekniikkaa. 

 
Etäohjeistus käynnissä Kangasala-talon valtuustosalissa 

J) Tiedot sovellettavista ohjelmistoista, niiden avoimen lähdekoodin käyttöaste 

Kokeilussa syntyvän ROBOREEL XR 2020 -ohjeistuksen sisältötuotanto tapahtuu 
Harjula Production Ltd:n sisältötuotantoprosesseilla. Niissä hyödynnetään Googlen 
maksuttomia verkkotyökaluja ja pilvipalvelua. Näitä ovat mm. gmail-sähköposti, 
Google drive, Google Docs, Google-kuvat-palvelu ja Youtube. Kokeilua varten on 
luotu oma erillinen roboreelxr@gmail.com gmail-sähköposti ja tili. Tarvittaessa 
tuotannossa voidaan hyödyntää myös maksullisia Google One ja G-Suite palveluja.  

 

mailto:roboreelxr@gmail.com
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Sisältötuotannon virtuaalitiloissa online-yhteydet toteutetaan rinnakkain 
maksuttomilla Google Meet - videoneuvotteluohjelmistolla sekä 
WhatsApp-sovelluksilla (puhelin, selain & tietokone). Tuotantovaiheen 
virtuaalitiloissa sovelletaan Heikki Mäenpään kehittämää “ABC-D Online”-metodia, 
jota tullaan käyttämään myös simuloinnissa. Metodilla varmistetaan etäyhteyksien 
toimivuus ja käytettävyys.  
Virtuaalikierrosten ja 360- ympäristöjen tuotanto toteutetaan Ricoh Theta V 
360-kameran ohjelmistoilla hyödyntäen Youtuben & Googlen kuvat palveluiden 
360-ominaisuuksia. Ohjeistuksen virtuaalikierroksen suunnittelu, testaus ja tuotanto 
toteutetaan kuula.co 360 -alustalla (Modulaarinen ohjelmisto).  
 
Simulaation toteutus- ja verkkojakelu on tarkoitus kokeilussa toteuttaa Mobie 
eSmart - html5-alustalla (sovellettu WordPress). Tällöin talo-, esitys- ja 
tapahtumatekniikan valmennukseen ja perehdyttämiseen tarkoitettua “ROBOREEL 
XR 2020” sisältökokonaisuutta voidaan hallinnoida, esitellä ja jakaa hyödyntäen 
Mobie Academy tuotanto-  ja jakelualustaa. Simulaatio toteutetaan Mobieforum.fi 
-webforumilla. Se tarjoaa käyttäjille tietoturvallisen ympäristön, joka mahdollistaa 
monipuolisen verkostoitumisen ja välittömän kaupankäynnin aloittamisen. 
 

K) Tiedot sovellettavista laitteista  

“ROBOREEL XR 2020”-sisältökokonaisuuden tuotanto ja simulointi toteutetaan  
Windows ja MacOS-käyttöjärjestelmän tietokoneilla, Ricoh Theta V 360 - kameralla 
Android- ja IOS-älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla. Simulaatiossa tullaan 
hyödyntämään myös HMT1- RealWear tai vastaavia älylaseja.  
 

  

 

https://www.whatsapp.com/?lang=fi
https://www.mobieacademy.fi/sisallontuottajille/
https://support.theta360.com/en/download/
https://kuula.co/
https://www.mobie.fi/mobie-zine/
https://www.mobie.fi/mobie-zine/
https://www.mobieacademy.fi/
http://mobieforum.fi/
https://theta360.com/en/about/theta/v.html
https://www.realwear.com/products/hmt-1/
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L) ROBOREEL XR-TEKNIIKKATIIMI 

Projektipäällikkö Laila Bröcker, Roboreel -hanke 
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala/ Toisen asteen koulutus Vantaan kaupunki,  
+358 40 663 1803 
Roboreel-projektipäällikkö, lehtori Markku Sandberg, TREDU 040 800 4278 
(Työvapaalla) 
Roboreel-projekti, vt-projektipäällikkö, yrityskoordinaattori Antti Lyhteilä, TREDU  
050 5712992  
Roboreel-projekti, asiantuntija, lehtori Jari Ervasti, TREDU, 0408007385  
Tekninen tuottaja ja konseptoija, Heikki Mäenpää, Harjula Production Ltd,  
050 5644777 
Toimitusjohtaja Timo Kotilainen, Kangasala-talo, 040 6316400 
Esitysteknikko Petrus Tuisku, Kangasala-talo 0400 416 033 
Tekninen isännöinti Jukka Haapanen, Herttuan Kiinteistöpalvelu 050 4058481 
 

 
Toimiva esitystekniikka on tärkeä osa Kangasala-talon toimintaa   
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M) Kangasala-talon IV-konehuoneen ohjeistuksen kohteet & yhteystiedot 

 

1. ILMASTOINTI 
Kiinteistöpäivystys Herttuan kiinteistöpalvelu 
Kiinteistöhuolto 24H 0400 233389 
Tekninen isännöinti Jukka Haapanen 0504058481 
Huoltomies Jukka Kultanen 050 5611162  
Kimmo Pyykkö -taidemuseon ilmankosteuden seurannan osalta museon 
henkilökunta gsm 0407730148 info@kangasala-talo.fi  
Laitetoimittaja ja huolto  Bravida Oy, HelpDesk 24h puh 0106202060 
 

2. KANGASALA-SALIN VALOJEN ESITYSTEKNIIKKA  
Esitysteknikko Petrus Tuisku 
Laitetoimittaja & maahantuoja AUDICO  
Huoltopäällikkö Mika Pohja, gsm 0406652280, mika.pohja@audico.fi 
 

 

mailto:mika.pohja@audico.fi
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3. SÄHKÖKESKUKSET 
Kiinteistöön liittyvät sähkötyöt : 
Tekninen isännöinti Jukka Haapanen 0504058481, Herttuan kiinteistöpalvelu 
Sähköverkon asennukset ja korjaukset Sähköpaja Oy / Jarmo Takala 0400 832522, 
jarmo@sahkopaja.fi 
 

4. VERKKOYHTEYKSIEN TOIMIVUUS 
Esitysteknikko Petrus Tuisku, toimitusjohtaja Timo Kotilainen,  
tekninen tuottaja Heikki Mäenpää  
Esitystekniikan verkot & verkon aktiivilaitteet:  
AUDICO Oy/ Mika Pohja email: mika.pohja@audico.fi 
Internetyhteydet: ELMO Yritystuki 034554000 
Seutuverkko: Kangasalan kunnan ICT-palvelut, email: atkpalvelut@kangasala.fi 
ICT-päällikkö Hannu Sipola, Kangasalan kaupunki, Puh. 050 5509081 
hannu.sipola@kangasala.fi 
  

 

mailto:jarmo@sahkopaja.fi
mailto:hannu.sipola@kangasala.fi
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N) Sosiaalisen median strategia, tuotanto ja moderointi 

RoboreelXR -kokeilussa toteutetaan Roboreel-hankkeen sosiaalisen median 
strategiaa ja toimintamalleja hankkeen keston ajan.  
 
 

 
 
Kangasala-talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen 
 
 

O) Simulointi ja kokeilutoiminta  

Suunnitelman ja kokeilun lopputuloksena syntyy “ROBOREEL XR 2020 
OHJEISTUS”. Se on talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan valmennukseen ja 
perehdyttämiseen tarkoitettu sisältökokonaisuus laajennetun todellisuuden (XR) 
tekniikoilla ja alustoilla. Kokonaisuus nojautuu tähän tilaajan hyväksymään 
ohjelmistosuunnitelmaan. Ohjeistusta hyödyntäen toteutetaan yhden päivän 
mittainen simulointi Kangasala-talossa syyskuun 2020 aikana. 
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Kangsala-talon esitysteknikko Petrus Tuisku Kangasala-salin valopöydän ääressä 
 

 
“Muinainen Sarsa” -poytäroolipelin livestreamaus käynnissä Kangasala-salissa  
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P) Lisätietoja: 

Laila Bröcker 
Projektipäällikkö, Roboreel -hanke 
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala/ Toisen asteen koulutus 
Vantaan kaupunki 
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki 
Käyntiosoite: Silkkitehtaantie 5 
+358 40 663 1803 
laila.brocker@vantaa.fi 
 
Roboreel-projekti, yrityskoordinaattori Antti Lyhteilä,  
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU 
+358 50 5712992 
antti.lyhteila@tampere.fi 
 
Heikki Mäenpää 
Toimitusjohtaja, vastaava tuottaja ja konseptoija 
Harjula Production Ltd 
Sakkolankuja 2 
36200 Kangasala 
+358 50 5644777 
heikki.maenpaa@harjulaproduction.com 
 

 
 

 

mailto:laila.brocker@vantaa.fi
mailto:antti.lyhteila@tampere.fi
mailto:heikki.maenpaa@harjulaproduction.com

