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Toiminta 

• Virtuaalitodellisuuden ohjelmointilaboratorio pLAB – EAKR 

projekti aloitettiin vuonna 1999 ja laboratorio avattiin vuonna 

2003 

• TvT koulutuksen laboratorio, TKI-ryhmä 

• TKI-ryhmänvetäjänä toimii koordinaattori, Pertti Rauhala 
– 4 projektipäällikköä,  9 projekti-insinööriä, 4 projektisuunnittelijaa, 1 opiskelija, 

koordinaattori 

– Yhteensä 18 työntekijää 

– Palkattomia harjoittelijoita ja muita opiskelijoita suorittamassa opintojaan n.5 -10 

henkeä, joista osa kansainvälisiä opiskelijoita  
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Toiminta 

• Oppimisympäristö 

 

– Tarjoamme opiskelijoille erilaisia projekti- ja harjoitustöitä, 
työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyö mahdollisuuksia 

– Väylä suorittaa opintoja työskentelemällä laboratoriossa.  

• Esimerkiksi vapaasti valittavat kurssit: Tekniikan alan laboratoriotoiminta ja 
tutkimus- ja kehityshanketoiminta kurssit.  

• Mahdollisuus suorittaa muitakin kursseja hyväksilukujen kautta 

– Opiskelijoille annetaan mahdollisuus kehittää omaa ammatillista 
osaamistaan osallistumalla laboratorion yrityslähtöisten toimeksiantojen 
toteutukseen 

 

• TKI-palveluita eri sidosryhmille ja yrityksille  
– Opiskelijatyöt 

– Palvelutoiminta 

– Hanketoiminta 

 

• Opetus 
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Osaaminen 

• Ohjelmistotekniikka, ohjelmistoprojektit, ohjelmointi eri 

alustoille 

• Reaaliaikaiset hajautetut pelilliset 3D-sovellukset  

– Stand-alone, WEB, mobiililaitteet, 

• VR teknologia ja sovellukset,  

– Oculus, ViVe, Projisointiympäristöt 

• Pelimoottoreiden, peliteknologian ja 3D-grafiikan 

hyödyntäminen eri aloilla 
– Visualisoinnit, maisemamallit, simulaatiot, hajautetut reaaliaikaiset 

simulaatiot, pelilliset oppimisympäristöt, serious gaming, pelisovellukset, 

virtuaaliset harjoitusympäristöt, oppimispelit, 

– Unity3D, Unreal engine, C#, C++ 

– 3DS Max, Blender, Substance Painter 
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Osaaminen 

• WEB ohjelmointi 

– PhP, Python, Javascript 

– React, Django, AngularJS, NodeJS, MVC pattern, 

• Tietokannat, tiedon analysointi ja visualisointi,  

– MySQL, PostgreSQL, NoSQL 

• Paikkatieto,QGIS 

• Mobiilisovellukset, Android, IOS  

• Stand-alone ohjelmistot 

• Verkko-ohjelmointi, server-client 
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Miten voidaan hyödyntää alueen 

elinkeinoissa 

 
 

http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Kehittamisymparistot/pLAB 

 

 

http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Kehittamisymparistot/pLAB
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ENVI- Virtuaalinen Sairaanhoidon Oppimisympäristö (EAKR, ESR 2005 - ) 
 

ENVI on vuorovaikutteinen, virtuaalinen oppimisympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai  

yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. ENVIssä simuloidaan moniaistisia, aidontuntuisia terveys-  ja 

sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan. 

Monipelattava verkotettu oppimisympäristö, jossa yhdistyy simulaattoriopetus ja pelillinen  interaktiivinen 

simulaatio. 
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• https://www.youtube.com/watch?v=vrUZNLz3iV8 

 

 

 

 

KAIVI –Kaivosalan Virtuaalinen Oppimisympäristö (ESR, 2014 -2018) 

Virtuaalinen kaivosalan pelillinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat yhdessä harjoitella  maanalaisen kaivostoimintaa. Opiskelija johtaa 

laajennetussa työnjohtajan roolissa maanalaista  kaivostoimintaa eli peränajoa kahdessa tasossa. Kaivi on vuoropohjainen monipelattava  

päätöksenteko peli, jossa tapahtumat generoituvat oikean kaivoksen raporteista ja tapahtumista.  Opiskelija oppii ymmärtämään kaivostoiminnan 

ja päätöksenteon syy-seuraussuhteita sekä  maanalaisen kaivostoiminnan perustyötehtävät. 

    Kaivokset 

https://www.youtube.com/watch?v=vrUZNLz3iV8
https://www.youtube.com/watch?v=vrUZNLz3iV8
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Älykkään elinympäristön teknologiat KICKSTART – yrityspilotit (2017) 
 

Case Geopard on osa älykkään elinympäristön teknologiat hankekokonaisuutta. Yrityspilotissa tehtiin  

Oculus datalaseille interaktiivinen myynti ja markkinointisovellus yrityksen uudesta kaivoskoneesta.  

Kyseessä on kauko-ohjattava tela-alustainen näytteenotto pora, jolla voidaan kairata näytepaloja  

kaivostunnelissa. Esittelyssä konetta ohjataan tunnelissa ja sen päätoimintoja voidaan käyttää  

oculuksen ohjaimilla. 
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Agnico Eagel – kaivoselämys (2017) 

Kittilän kaivoksen avoimiin oviin tehty kaivoksen toiminnan esittelysovellus datalaseille.  

Kaivostunnelissa tapahtuvan kuorma-auton lastauksen visualisointi. Julkaistiin ja esiteltiin kaivoksen  

avoimissa ovissa yhtenä messuelementtinä. 
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MaaVisu - Maankäytön visualisointi osana matkailun kehittämistä 
MaaVisu-hankkeessa luotiin reaaliaikainen 8km * 8km 3D-malli Ylläksen alueelta metsähallituksen. 

Koko alue on luotu käyttäen reaalimaailman dataa. Korkeusmalli, etäisyydet, joet, tiet ja muut  vastaavat 

reaalimaailman Ylläksen alueen vastaavia. 

 

Hankkeessa toteutettiin kolmesta suomalaisesta pääpuulajista (mänty, koivu ja kuusi) n. 10 erilaista  3D-mallia jokaisesta. 

Tämän lisäksi aluskasveista luotiin n. 30 erilaista alueella kasvavaa aluskasvia ja  kenttäkerroksen objektia. Näistä 

esimerkkejä ovat mustikka, puolukka, variksenmarja, timotei,  vaivaiskoivu, kivi, hakkuutähteet ja kaatuneet puut. 

 

pLAB vastasi hankkeen teknisestä toteutuksesta. Hankkeen päävetäjänä oli Metla. Mukana olivat  myös MTT ja 

Metsähallitus. Metsähallitukselta saatiin Ylläksen alueen reaalimaailman data, jonka  perusteella pystyttiin 

toteuttamaan 3D-malli. Metlalta ja MTT:ltä hankkeessa oli mukana  metsäasiantuntijat, jotka auttoivat metsän objektien 

toteutuksessa. 
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Pilke Metsävisualisointi 
 
pLABissa toteutettiin Rovaniemellä sijaitsevaan Metsähallituksen tiedekeskus Pilkkeeseen kolme  erilaista 
 
näyttelyelementtiä. 

Pilkkeen metsävisualisoinnissa toteutettiin kolme erilaista metsänhakkuuskenaariota: avohakkuu,  

pienaukkohakkuu ja säästöpuuhakkuu. Virtuaaliympäristön katselupisteessä olevaa kameraa  pyörittämällä 

käyttäjä voi tarkastella eri skenaarioita. Visualisoinnissa käytetyt suomalaiset  kolmiulotteiset puu- ja 

aluskasvimallit sekä tekstuurit toteutettiin MaaVisu-hankkeen aikana. 
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VIRTUAALIMETSÄ (EAKR 2014 - ), 
 

Virtuaalinen metsätalouden oppimisympäristö, jolla voidaan visualisoida laajoja metsäalueita  

metsätalouden paikkatietoaineiston ja maanmittauslaitoksen maastotietokannan pohjalta  generoimalla. 

Oppimisympäristössä on yhdistetty metsätalouden paikkatietojärjestelmä ja  pelimoottori. 

Oppimisympäristöllä voidaan simuloida eri hakkuiden, hoitotoimenpiteiden ja  suunnittelupäätösten 

vaikutuksia maisemaan ja metsädatan kehittymiseen. Järjestelmällä voidaan  generoida mikä tahansa 

metsäalue Pohjois-Suomesta Suomalaisen metsästandardin mukaisen datan  pohjalta. 

https://www.youtube.com/watch?v=fdehzslxjxc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=et3pSMZsMlI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9hErw-

VJUk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdehzslxjxc
https://www.youtube.com/watch?v=fdehzslxjxc
https://www.youtube.com/watch?v=et3pSMZsMlI
https://www.youtube.com/watch?v=et3pSMZsMlI
https://www.youtube.com/watch?v=et3pSMZsMlI
https://www.youtube.com/watch?v=et3pSMZsMlI
https://www.youtube.com/watch?v=q9hErw-VJUk
https://www.youtube.com/watch?v=q9hErw-VJUk
https://www.youtube.com/watch?v=q9hErw-VJUk
https://www.youtube.com/watch?v=q9hErw-VJUk
https://www.youtube.com/watch?v=q9hErw-VJUk
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Proto Design II (EAKR 2011-2013) 
Kemijoki Oy:lle toteutettu reaaliaikasimulaatio Kairalan kylästä, Unity 
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Lapland Snow Design: Lapin lumiosaamisenvientituotteeksi (EAKR 2011-2013) 
 

Hankkeen tavoitteena on muotoiluosaamisen, lappilaisen talvitaiteen ja -tapahtumien sekä lumi- ja  

jäärakentamisen yhdistäminen ja kehittäminen vientituotteeksi koulutusorganisaatioiden ja yritysten  

yhteistyönä. Hankkeessa toteutettiin lumi ja jäärakenteiden pt 

 

pLABin osuus: Lumirakenteiden suunnittelu- ja prototypointityökalun toteutus, Unity 
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Mammuttihirsi pelillinen virtuaalimalli uudesta 

pientalomallista Hyvinkään rakennusmessuille 2013.  

Yhteistyössä Stormbit Oy, toteutus Unity 3D multiplatform, 

IOS, Androind, PC ja Web Build 
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DAS huoneistomalli (2018) 
 

Suunnitteilla olevan CLT kerrostalon huoneiston mallinnus ja työpajan järjestäminen. Yritykselle  tehtiin 

datalaseille sovellus, jossa voitiin testata suunnitteilla olevan talon huoneiston toimivuutta ja  erilaisia 

materiaali yms. ratkaisuja. Sovellusta käytettiin osallistavan suunnittelun työpajassa  opiskelijoille, jossa 

kerättiin tietoja huoneiston toimivuudesta. 
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CERN – Hilumi3D (2017) 
 

CERN LHC hiukkaskiihdyttimen uuden osan 3D malli ja maanpäällisten uusien rakennusten  aluevisualisointi 

IOS, Android, WEB ja PC alustoille. Lisäksi toteutettiin Oculus datalasi ja CardBoard  versiot. Sovelluksen 

mobiiliversiot julkaistiin Google Play Storessa ja App Storessa. 
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Puunkaato VR (2017) 
 

"Puunkaato VR"-peli Suomen 4H-liiton kanssa yhteistyössä tehdyssä Äkräs-hankeessa. HTC-vive  ympäristössä. 

Käyttää kustomoituja peliohjaimia. Sahaa ja kirvestä, jotka on rakennettu Vive-  ohjaimen ympärille. 
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Suunnistus ( 2017 ) 
 

"Suunnistus" -peli Suomen 4H-liiton kanssa yhteistyössä tehdyssä Äkräs-hankkeessa. Pelataan PC:llä  PS4-

ohjaimella, tai hiirellä ja näppäimistöllä. 
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Puunkaato ( PC ) ( 2017 ) 
 

"Puunkaato" -peli Suomen 4H-liiton kanssa yhteistyössä tehdyssä Äkräs-hankkeessa. Pelataan PC:llä  PS4-

ohjaimella, tai hiirellä ja näppäimistöllä. ( https://www.youtube.com/watch?v=TEKUE7jRCJI ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TEKUE7jRCJI
https://www.youtube.com/watch?v=TEKUE7jRCJI


www.lapinamk.fi 



www.lapinamk.fi 

 

• Esittelyvideo  

– https://www.youtube.com/watch?v=IOq2EmePy1o 

 


