
KATSO UPEA 360° VR VIDEO JOULUPUKIN PAJAKYLÄSTÄ JA SANTAPARKISTA 
 

FinCloud.tv ja Visit Rovaniemi tuottivat ensimmäisen 360° Virtual Reality esittelyvideon 

Joulupukin pajakylästä, jolla katsoja pääsee "paikan päälle" kokemaan Pajakylän tunnelman. 

Videossa vieraat toivottaa tervetulleeksi Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen 

selkeällä englannin kielellä.  

Katsoja saa upean elämyksen katselemalla ympäriinsä videota puhelimella, tabletilla, tietokoneella 

tai VR-laseilla. Videossa voi nauttia tunnelmasta ja matkata Napapiirille mistä maailman kolkasta 

tahansa vaikka omalta kotisohvaltaan. 

Virtuaalimatkailu tuo matkailukohteet asiakkaiden ulottuville ympäri maailmaa ja se nopeuttaa 

matkakohteen valitsemista kun määränpään voi nähdä monipuolisesti ja oikeassa tunnelmassa. 

FinCloud.tv on alan yksi johtavista 360° VR tuotannon tekijöistä kansainvälisesti ja on viemässä 

Suomalaista matkailua nykytekniikan avulla maailmalle. Lisäksi 360°-Live lähetykset 

mahdollistavat lomatunnelmien välittämisen reaaliajassa minnepäin maailmaa tahansa, esim 

joulunavajaiset tai uudenvuoden ilotulitukset. 

Visit Rovaniemen asiakkaat tulevat kaukaa ympäri maailmaa ja tietävät jo mitä 360° VR 

markkinointi on. Kuvauspäivänä kansainväliset turistiryhmät kävivät suurin joukoin tervehtimässä 

kuvaustiimiä, vilkuttivat 360° kameran ympärillä, tietäen jo millaista materiaalia on tulossa ja jonka 

vuoksi tiedustelivat mistä videota pääsee katsomaan.   

 

Lappi on Suomen parhaimpia matkailuvalttejamme monipuolisuutensa ja puhtaan luonnon puolesta, 

siksi se kannattaa kokea myös virtuaalisesti. Videossa pääsee tutustumaan Joulupukin Pajakylän eri 

kohteisiin, sekä SantaParkin elämyksiin. 360° videoiden sisältä voit jatkossa nähdä matkakohteen 

mainoksia, saada tuotetarjouksia ja -etuja, tilata lippuja, ostaa tuotteita, osallistua kilpailuihin ja 

jakaa elämyksiä somessa kavereille. 

 

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen sanoin 360° VR videokokemus Joulupukin 

Pajakylästä ja SantaParkista on upea. 360° VR video havainnollistaa kohteen palveluiden 

monipuolisuuden sekä paikan ainutlaatuisuuden. Videon nähtyään matkaa suunnittelevan katsojan 

on helppo ymmärtää, että kaikki olennainen ohjelmapalveluista majoitukseen on Joulupukin 

Pajakylässä ja SantaParkissa kätevästi saatavilla ja usein jopa kävelymatkan säteellä. Katsojan 

hurmaa kohteen tunnelma ja luonnon kauneus. Videoon lisättävillä tuotetiedoilla voidaan vastata 

matkailijan mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja antaa vinkkiä esim. alueen ajankohtaisista 

tapahtumista. Matkan suunnitteluun 360° VR videomateriaali tuo verrattoman avun, mutta 

matkailijan omaa taianomaista Lappi-kokemusta se ei vielä korvaa.   

 

Ohjeet 360° YouTube videon katselua varten: 
Mikäli sinulla on puhelin tai tabletti voit katsella videossa ympärillesi laitetta liikuttamalla. 360° 

videota voit katsoa YouTube-sovelluksen uusimmalla versiolla. Mikäli sinulla ei ole asennettuna 

YouTube-sovellusta, lataa se sovelluskaupasta. Sovellus käynnistyy klikkaamalla videota. 

Jos haluat katsoa videota tietokoneellasi, se toimii parhaiten Chrome tai Firefox selaimella. Voit 

katsella videossa ympärillesi painamalla hiiren nappia yhtäaikaisesti kun siirrät hiirtä. 

 

YouTube -linkki:     https://youtu.be/Z86m8n7tBpE 

 

Lisätietoja: 
Sanna Kärkkäinen, Visit Rovaniemi / +358 40 576 3414, sanna.karkkainen@visitrovaniemi.fi 

Minna Rahkola, FinCloud.tv / +358 50 570 0830, minna.rahkola@fincloud.tv 

Sami Alasimi, FinCloud.tv / +358 50 526 1030, sami.alasimi@fincloud.tv 



 

360° VIDEON KATSELU JA JAKO-OHJE: 
 

Ohjeet 360° YouTube videon katselua varten: 
Mikäli sinulla on puhelin tai tabletti voit katsella videossa ympärillesi laitetta liikuttamalla. 360° 

videota voit katsoa YouTube-sovelluksen uusimmalla versiolla. Mikäli sinulla ei ole asennettuna 

YouTube-sovellusta, lataa se sovelluskaupasta. Sovellus käynnistyy klikkaamalla videota. 

Jos haluat katsoa videota tietokoneellasi, se toimii parhaiten Chrome tai Firefox selaimella. Voit 

katsella videossa ympärillesi painamalla hiiren nappia yhtäaikaisesti kun siirrät hiirtä. 

 

YouTube -linkki:    https://youtu.be/Z86m8n7tBpE 

 

Videon jakaminen:   
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z86m8n7tBpE" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 


