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Mikä Virpa?

Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa

1.4.2018 – 15.4.2019

?



Edelliset työt liittyen paloturvallisuuteen 

(TurkuAMK)



Suunnittelu (1)



Suunnittelu (2)



Suunnittelu (3)



Suunnittelu (3)

• Otetanko peli tosissa?

• Huomioidaan muut henkilöt

• Päätöksen teko

• Oppia tekemällä

• Tietoisuus parantaminen

• Harjoittelu turvallisessa ympäristössä

Psykologinen

Pedagoginen

Fyysinen

Sosiaalinen

• Rajoitetut tila ja liikkeet (VR ominaisuus)

• Reaktiota hengen varallisen tilanteeseen

• Ryömiä savu tilanteissa

• Interaktio NPC:n kanssa

• ”Leader or follower”

• Jakaa kokemusta muiden kanssa

• Palaute suorittamisesta



Toteutus – opiskelijoiden töiden esitykset



Tutustuminen tutkimuskirjallisuuteen (1)



Tutustuminen aiempiin tuotteisiin (2)



Suunnittelu (4)



Ympäristö



Virtausdynamiikka

• Savun simulointi

• Fire Dynamics Simulatorilla (NIST)

• Mittaustulosten toimittaminen projektin 

koodareille

• Osana opinnäytetyötä (Lassi Niinikorpi)

• Palon lähteenä serverihuone

• Palavana aineena neopreeni C3H4,5Cl0,5



Ihmisten reaktioiden seuranta

Number Metric Points Number Metric Points

M1 Player stops playing Hanoi after listening fire alarm 1 M17 Player looks for other people on the rooms 1

M2 Player keeps playing Hanoi for 4 more movements -1 M18 Player looks to exit protocol sign 1

M3 Player doesn't leave the room for 20 seconds -1 M19 Player looks to building floor plan 1

M4 Player calls 112 to inform about fire alarm 1 M20 Player takes elevator -1

M5 Player asks NPCs what to do -1 M21 Player changes direction when seeing smoke 1

M6 Player tells NPCs to leave the building 1 M22 Player changes direction after getting into smoke 0

M7 Player leaves the room 1 M23 Player changes wing of the building at least once 1

M8 NPC-Ines tells to leave -1 M24 Player gets out of the building 1
M9 Player doesn't leave the room for 20 seconds -1 M25 Player dies -1

M10 Player leaves the room after smoke arrives -1 M26 Total time to leave the building / get shelter
M11 Player closes the door of office to get shelter 1 M27 Playing time

M12 Player tapes the door to get better shelter 1 R1 Smoke arrives because player did not leave the room on time -1

M13 Player takes correct exit 1 R2 Smoke arrives when arriving to first floor 0
M14 Player follows NPCs -1 R3 Smoke arrives when staying for too long in the building -1

M15 Player takes personal belongings -1 F1 Players leaves the building after finding correct exit

M16 Player takes extinguisher with 1 F2 After M12 and M4, or M12 + 20 secs, or M4 + 20 secs
F3 Player dies according to smoke simulation and toxic CO%



Video



Yhteistyö Varsinais-Suomen 

Pelastuslaitoksen kanssa



Tutkimus

• 4 Kohderyhmää, yht. ~170 hklöä
• 51 lukion/yläkoulun opiskelijaa

• 34 ammattikorkeakoulun opiskelijaa

• 17 toimiston työntekijää

• 67 pelastustoimen työntekijää

• Käyttäjäkokemusten kerääminen

• Tulokset esitettään GamiFin kongresissa. 













Kiitos



Pelaaja saapuu 

rakennuksen

Ohjaimen 

tutustuminen

Kävely 

rakennuksessa 1 

kerros –> 3 kerros

Kognitiivinen testi

Pelaaja hyväksyy 

tutkimuksen ehdot 

(GDPR)

Paloäänihälytys
Pelaaja lähtee 

huoneesta?

Pelaaja löydä oikea 

pakoreitti?

Hissi vai portaat?

Reagoiko muiden 

äänien?

Käännös?Savu saapuu 

Kuolema Lähtee rakennuksestaEtsi suojaa ja soittaa 112

… … …



Peli


