
KHRONOKSEN TALO
Julkaisuna virtuaalitodellisuus-

ympäristö

Monikäyttöisyyttä, 
monistettavuutta ja mitä vielä?



Julkaisuna 
virtuaalitodellisuusympäristö

Lönnströmin taidemuseo ja IC-98 toteuttivat yhteistyössä 

Khronoksen talo -nykytaideprojektia vuosina 2016–2017. 

https://www.lonnstrominmuseot.fi/khronoksentalo

Vuonna 2018 Khronoksen talosta valmistui Pöytyällä sijaitsevan 

ajan jumalan asuinsijaa kuvaava virtuaalitodellisuusympäristö,

joka on nykytaideprojektin julkaisu. Se sai tukea Koneen Säätiöltä 

ja Museoviraston avustuksen museoiden innovatiivisiin 

hankkeisiin.

https://www.lonnstrominmuseot.fi/khronoksentalo


TAVOITE:

VERKKO on Lönnströmin 

taidemuseon seinättömän  

näyttelytoiminnan 

yksi  OVI 



Ratkaisuja: KANAVAT VERKOSSA

1. Museon ja nykytaideprojektien omat verkkosivut

2. Museon some: YouTube-kanava (taidemuseolla ja 

kotimuseolla omat), Facebook: Mikä tärkeintä -klipit, jne.

3. Wikimedia (Wikipedia, Wikimedia Commons, jne.)

Khronoksen talo:  Minkälainen julkaisu?

VERKOSSA

VIDEO 47 s.

IMG_7383.m4v


Ratkaisuja: VERKON HYÖDYT

• Elinkaari pitenee (projektiaika)

• Voi jopa kokea kokonaan (käsitteellisyys)

• Voit syventyä: ennen ja/tai jälkeen käynnin museolla (Galleria 

monitoimitilana). Verkossa materiaalia (videoita, kartoitukset, 

jne.) ja tehtäviä

• Aina avoinna

• Mahdollisuus uusiin yleisöihin

• Materiaali yhdistyy uusilla tavoilla



Kokemuksia: monikäyttöisyyttä ja 
monistettavuutta

YHTEISTYÖ seinättömän museotoiminnan ytimessä 

VALMISTELU:

Rahoitus: yhteistyöllä saa enemmän, tukee myös rahoitusta

Erilaiset näkökulmat: yhteistyö tuo uusia näkökulmia 

Yhteistyö on myös opettelua  kärsivällisyyttä, kunnioitusta, 

kunnianhimoa!

JULKAISUN KÄYTTÖ:

Näyttelyt/fyysiset tilat: visuaalisuus, elämys

Julkaisu verkossa: erilainen kokemus



Kokemuksia: HUOMIOITA

1. VALMISTUMINEN VAATII AIKAA

Suunnitelma:

• valmis 12/2017, testaaminen: 11/2017  piti testata 3/2018 

Todellisuus:

• valmistui 4/2018, suoraan 9-luokkalaisten kulttuurikasvatus-

käynnit 5/2018

• Verkkoversio valmistui 6/2018

• Mobiiliversio valmistuu 9/2018 

 ei voi jatkaa loputtomiin



Kokemuksia: HUOMIOITA

2. Suunnitelmat 

muuttuvat 

esim. markkinointi 

• Lanseeraaminen eri 

tavalla kuin 

suunniteltu

• Päästään 

markkinoimaan 

kunnolla melkein 

vuosi alkuperäisen 

aikataulun jälkeen. 



Kokemuksia: HUOMIOITA

3. Luulimme että 

nuoret käyttäneet VR-

laitteita (selvisi jo 

11/2017)



Kokemuksia: HUOMIOITA

4. Oppilaiden ja opettajien 

käyttäytyminen 

9-luokkalaisen oli 

vaivaannuttavaa seistä 

luokan katseiden kohteena, 

ryhmäpaine 
Opettajille ei ennakkotietoja: 

kulttuurikasvatussuunnitelman 

sisäänajo  olimme valmistautuneet 

antamaan ennakkotehtäviä, ei 

onnistunut, koulut saivat tietää 

käynnistä 1 vko ennen 

 sitoutuminen



Kokemuksia: HUOMIOITA

5. Vaatii henkilökuntaa

Mietittiin jo sijoittamisessa

Henkilökunnan täytyy 

kannustaa kokeilemaan ja 

ohjata käytössä!





Uusia lähestymistapoja: 
JULKAISU 

virtuaalitodellisuusympäristönä

Niin kuin taidemuseon konsepti, tarkoitus kokeilla, 

saa epäonnistua. Jonkun täytyy kokeilla!

Tullut erittäin positiivista palautetta. 

Yllättäen ikääntyneet ovat olleet innoissaan!



MONIKÄYTTÖISYYS

Julkaisu mutta myös oma itsenäinen teos

Verkossa tai näyttelyssä, Luontokapinetissa 

Pöytyällä 

Toimii myös sellaiselle, joka käynyt talolla

Lisämateriaalia kouluun





MONISTETTAVUUS
Ladataan itse: 

Koulussa / Kotona 

HTC Vive -lasit ja pelitietokone, ilmainen ohjelma

Versiot: 

äänellä tai ilman, suomi tai englanti, tekstitön





MITTASUHTEET
Verkon kautta missä vaan!

Materiaalia ilmiöoppimiseen 

Jää nähtäväksi:

Ladataanko verkon kautta?

Missä esitetään?



MITÄ VIELÄ?

Löydetäänkö verkosta?

Kuinka paljon laitteita on käytössä?

Ketkä käyttävät?

Ketä kiinnostaa? 

Koska tekniikka tuntuu liian vanhalta? 

Tuleeko retrofiilistä?


