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VTT toteutti maailman ensimmäisen hyperspektrisen iPhone-kameran

VTT on toteuttanut maailman ensimmäisen hyperspektrisen

mobiililaitteen teknologialla, joka muuntaa iPhonen tai minkä tahansa

mobiililaitteen kameran uudenlaiseksi optiseksi anturiksi. VTT:n

ratkaisu tuo edullisen spektrikuvantamisen uudet

käyttömahdollisuudet nyt myös kuluttajasovelluksiin. Näin kuluttaja

voisi tulevaisuudessa havaita kännykkänsä avulla vaikkapa

poikkeamia ruoan laadussa tai tarkkailla terveyttään.   

Perinteisesti kalliita

hyperspektrikameroita on käytetty

vaativiin lääketieteellisiin sekä

teollisuus-, avaruus- ja

ympäristömittauksiin. Erittäin

kustannustehokkaan

valmistustavan ansiosta optinen

MEMS (Micro Opto Electro

Mechanical Systems) -spektrianturiteknologia mahdollistaa uusien

mobiilisovelluksien kehittämisen esimerkiksi kohteiden havainnointiin ja

tunnistamiseen autoissa ja lennokeissa, terveyden tarkkailuun sekä ruoan
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IDEA

9 Kultananopartikkeleilla käsiteltyjä puita, jotka 
pystyvät käyttämään aurinkoenergiaa tuottaakseen 
valoa. 

VAIKUTTAVUUS

9 Bio-LEDien käyttö säästää energiaa, vähentää 
päästöjä, sitoo hiilidioksidia ja voisi korvata nykyisen
katuvalaistuksen. Kasvien istuttaminen 
kaupunkeihin lisää viihtyvyyttä, vähentää rikoksia ja 
ihmisten kokemaa aggressiivisuutta. Pelkkä puiden 
tai puiston näkeminen riittää lisäämään 
kokemaamme hyvinvointia.

LAAJUUS

9 Bio-LEDit ovat kehitys- ja tutkimuskohteena useissa 
yliopistoissa ympäri maailmaa.
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Lähteet: tieto haettu vuonna 2012 osoitteesta http://ilovetoronto.com/featured/2012/04/green-
innovations-for-better-future   
http://www.good.is/post/a-vertical-greenhouse-could-make-a-swedish-city-self-sufficient/  
http://plantagon.com/  
Case: Luonnon inspiroimaa arkkitehtuuria 
Maantieteellinen alue: Maailmanlaajuinen 
Pääasiallinen aisti: Näkö 

IDEA: Luonnon muotoja ja rakenteita 
on käytetty pitkään inspiraation 
lähteenä arkkitehtuurissa, mutta 
voisiko arkkitehtuuri tuoda luonnon 
maisemat kaupunkiin arkkitehtuurin 
avulla? Rakennuksia ja infrastruktuuria 
suunnitellaan uusilla alueilla niin että 
ne muistuttavat enemmän luontoa. 
Suunnittelussa käytetään pyöreitä 
muotoja tai luonnon inspiroivia muotoja 
(lehtiä, puita, metsiä). Lisäksi alueilla 
yhdistellään viherkattoja, kasvien 
käyttöä luonnollisessa 
vedenpuhdistuksessa ja ravinteiden 
talteenotossa hulevesistä. 

VAIKUTTAVUUS: Luonnonmaisemat 
rauhoittavat meitä, ja niillä on useita muita terveysvaikutuksia. Jos rakennetussa ympäristössä 
pystyisi käyttämään elementtejä luonnon näkymistä, kaupunkimaiseman ”epäterveellisyyttä” 
voitaisiin mahdollisesti vähentää. 

LAAJUUS: Yksittäisiä rakennuksia ja asuinalueita ympäri maailmaa. Esim. Leaf House 
Australiassa ja Kaufmann House Yhdysvalloissa.  

 
Lähteet: http://www.homedesignfind.com/architecture/mimicking-nature-australian-modern-leaf-
house-stuns-with-its-design/,  
http://archrecord.construction.com/resources/conteduc/archives/0209newbuild-1.asp  

 
 

Case: Biomatematiikka 
Maantieteellinen alue: Maailmanlaajuinen 
Pääasiallinen aisti: Näkö 

IDEA: Matematiikan ala, joka keskittyy algoritmeihin, joilla saadaan aikaan luonnon rakenteita. 
Fraktaalit on suurimman julkisuuden saanut esimerkki, mutta esim. elokuvateollisuutta varten 
toimiva erikoistehostesektori (ml. CGI, Computer-Generated Imagery, tietokoneilla 
aikaansaadut kuvat) satsaa erittäin paljon keinoihin generoida luonnonmukaisia rakenteita 
erilaisilla kaavoilla. 

VAIKUTTAVUUS: Mitä enemmän esim. puunlehtien ja puiden 
kasvumekanismia pystytään analysoimaan matemaattisesti, sitä 
suuremmat mahdollisuudet tuoda uutta näköaistiin pohjautuvaa 
luontohyvinvointia – myös virtuaalisesti. On olemassa tiettyjä 
lainalaisuuksia (esim. kultainen leikkaus, sectio aurea), jotka 
vaikuttavat meihin voimakkaasti; näitä löytyy oletettavasti lisää. 

LAAJUUS: Suuri keskittymä Kaliforniassa, Silicon Valleyn ja 
Hollywoodin rahakkaan kultaisessa leikkauksessa. 
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On todettava, että pyörän uudelleenkeksiminen on hetkittäin lähellä varsinkin hyvin 
urbaaneissa luontoliikuntainnovaatioissa. 

 
 

Case: Metsäterapia 
Maantieteellinen alue: Japani  
Pääasiallinen aisti: Kokonaisvaltainen 

IDEA: Metsissä kävelyn terveysvaikutuksia on tutkittu 
Japanissa jo pitkään. Tutkimuksien perusteella on 
todettu, että metsissä kävelyllä on useita erilaisia 
terveysvaikutuksia. Metsäkävelyitä on tarjottu lääkärin 
ohjauksella ihmisille, jotka haluavat parantaa 
hyvinvointiaan ja terveyttään. Japanissa on muutamia 
metsiä, joilla on sertifioitu metsäterapia-status, eli 
kliinisesti todettuja terveysvaikutuksia. Sertifikaatin 
Japanissa myöntää Forest Therapy Executive 
Committee. 

VAIKUTTAVUUS: Metsässä kävelyn on todettu 
rentouttavan, vähentävän stressiä ja stressiin liittyviä 
sairauksia, alentavan verenpainetta sekä vahvistavan 
immuniteettiä.  

LAAJUUS: Japanissa ollaan metsäterapiassa 
pisimmällä. Toimintaa koordinoi ja markkinoi 
International society of Nature and Forest medicine. 
Heidän mukaansa Japanissa on 8 eri metsäterapiaa 
tarjoavaa paikkaa, joista kolmella on yhteys 
lääkäripalveluihin. Yksi vanhimmista terapiapaikoista 
on Akazawan metsä Naganon alueella. Se sai 
sertifikaatin vuonna 2006, vaikka paikkaa pidetään metsäterapian ja ”metsäkylpyjen” 
syntypaikkana. Lääkärintarkastuksia metsäterapiakeskuksen yhteydessä hoitaa Kiso hospital 
yhteistyössä Naganon prefektuurin kanssa. 

 
Lähteet: http://www.japantimes.co.jp/text/nn20080502f1.html,  
http://infom.org/forestmedicinebase/japan/index.html  

 
 

Case: D’Nature 
Maantieteellinen alue: Markkinoidaan ympäri maailmaa 
Pääasiallinen aisti: Kokonaisvaltainen 

IDEA: D´Nature on alusta, joka yhdistää pitkälle automatisoidun kasvien hoidon, 
äänimaailman sekä visuaalisen 3D-ympäristön. D´Nature kootaan moduuleista ja se voidaan 
sijoittaa mihin tahansa sisälle. Moduleiden sisään pääsee nauttimaan ”luontokokemuksesta”, 
jota voi muokata omien mieltymyksiensä mukaan. Tuoteperheeseen kuuluu myös sisälle 
asennettavat vihreät matot tai seinät, joissa kasvien hoito on automatisoitu. 

VAIKUTTAVUUS: D`Nature yhdistää tuoksut, maiseman, äänet sekä oikeat kasvit sisällä 
koettavaksi luontokokemukseksi. Kaikilla edellä mainituilla on todettuja hyvinvointivaikutuksia.  

LAAJUUS: D`Nature on Jeiyong Chunin & Hyunjune Yangin suunnittelema konsepti, jota 
markkinoidaan ympäri maailmaa. 

  
Lähde: http://www.homedit.com/the-e-home-concept-brings-nature-inside-your-home/  
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