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VISUALISOINTITOIMISTO



3DTaito on vuonna 2014 aloittanut vankan työkokemuksen omaava ketterä visu-
alisointitoimisto. Yritys tuottaa hanke- ja mainosvisualisointeja suurimmaksi osak-
si rakennusteollisuudelle. 3DTaidossa yhdistyy proaktiivinen ote, vuosien työkoke-
mus sekä tietysti erittäin laadukkaat visualisointikuvat. Tällä yhdistelmällä luodaan  
katse tulevaan, joka toimii myös yrityksen sloganina.

Yritys on kasvanut viimeisen vuoden aikana viiden ammattilaisen tehokkaaksi tiimiksi, 
jossa pitkä kokemus rakennusalan visualisointien parissa yhdistyy pelialalta ja graafi-
sen suunnittelun puolelta hankittuun tietotaitoon. Tarjontaa on myös laajennettu ilma-
kuvauksen ja virtuaalimallien puolelle.

Olemme keränneet näiden kansien väliin osan mielestämme näyttävimmistä projek-
teista reilun vuoden ajalta. Pyrimme valituilla kohteilla esittelemään mahdollisimman 
hyvän kuvan osaamisestamme niin laajoista kuin mittakaavaltaan pienemmistä töistä. 

Toivottavasti pidätte näkemästänne!

Helsingissä 01.06.2020

Teemu, Otso, Emma, Rando ja Jari

3DTaito - Katse tulevaan!



Arkkitehdit Soini & Horto Oy
3DTaito on toiminut mallinnus- ja visualisointitiiminä Tripla projektissa. Työtehtävät 
ovat vaihdelleet vuosien varrella kevyistä luonnoskuvista viimeisteltyihin markkinoin-
tikuviin, animaatioihin ja virtuaaliesityksiin. Viimeisimpänä olimme toteuttamassa jul-
kisivujen valomainosvisualisointeja. Kuvat tehtiin helpottamaan päätöksentekoa par-
haimman kaupunkikuvallisen ja kaupallisen lopputuloksen saamiseksi.

TRIPLA







Arkkitehdit Soini & Horto Oy
3DTaito oli mukana tekemässä visualisointeja ”Lapinlahden Kevät” voittajaehdotuk-
seen Helsingin kaupunkiympäristön toimialan järjestämässä kilpailussa Lapinlahden 
sairaala-alueen kehittämiseksi. Kilpailuvisualisointien lisäksi kuvia tehtiin myös erik-
seen julkaisua varten sekä alueanimaatio, kuinka uudisrakennukset sijoittuvat puis-
toon nähden. 

LAPINLAHDEN SAIRAALA





Arkkitehdit Soini & Horto Oy 
3DTaito visualisoi Keilaniemeen suunnitteilla olevan puurakenteisen toimistorake-
nuksen Keilaniemen Portin sisä- ja ulkotiloja. Valmistuessaan Keilaniemen Portti tulee 
olemaan maailman suurin puurakenteinen toimistorakennus. Kuvia ja animaatioita 
tehtiin suunnittelun avuksi sekä markkinointikäyttöön. 

KEILANIEMEN PORTTI





Arkkitehdit Soini & Horto Oy
3DTaito on ollut mukana Pyynikin Trikoon suunnittelu- ja markkinointikuvien teossa. 
Ulkokuvien ja julkisivuvisualisointien lisäksi olemme tehneet myös konseptimaisia si-
säkuvia asunnoista ja toimistoista. Lisäksi toteutimme suurtulosteeksi sopivan kuvan 
rakennuksen julkisivusta. Visualisointi on tulostettu 64 m x 13 m koossa julkisivupeit-
teen koristeeksi.

PYYNIKIN TRIKOO





Arkkitehdit Soini & Horto Oy
3DTaito toteutti visualisoinnit Hakaniemen torialueen konseptiluonnoksen tueksi. 
Idealuonnoksissa kauppahallin viereen kaavailtiin puurakenteista lasikatetta, joka 
loisi tilasta valoisan ja vehreän, mutta silti suojaisan paikan torimyyjille ja kahviloille.

HAKANIEMI



Arkkitehdit Soini & Horto Oy

3DTaito toteutti konseptiluonnoksen Helsingin keskustassa sijaitsevan suojellun ra-
kennuksen sisätilojen uudistusehdotukseksi. Toimistokerrosten lisäksi rakennuksen 
ensimmäiseen kerrokseen kaavailtiin kaupallista tilaa. 

TOIMISTORAKENNUS KONSEPTI



Skanska / Loikka Works Oy
Helsingissä Mannerheimintien päässä sijaitsevan M117 toimistorakennuksen sisätilat 
haluttiin uudistaa tukemaan ihmiskeskeistä työympäristökonseptia. Tiloissa haluttiin 
erityisesti korostaa hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. 3DTaito toteutti tilojen visuali-
soinnit Loikka Worksin suunnitelmien pohjalta.

M117



Lammin Betoni Oy
3DTaito päivitti 2018 toteuttamansa Lammin Ideakirjan sisällön. Kirjan 32 kohteesta 
päivitettiin seitsemän. Lisäksi talomallistoon toteutettiin sisä- ja ulkokuvat Lammin 
suunnittelukilpailun kolmesta voittajasta. Kirjan taitosta, aikataulutuksesta sekä pro-
jektin kokonaisohjauksesta vastasi Palvelumarkkinoinnintoimisto Ida Fram Oy. 

IDEAKIRJA 2020





Arkkitehdit Soini & Horto Oy
3DTaito visualisoi Sammonlahden koulun alueen suunnittelukilpailun ”Sammontalo 
Kairos” -ehdotuksen. Visualisoinneissa haluttiin säilyttää luonnosmaisempi tyyli, joka 
sopi paremmin ehdotuksen kokonaiskuvaan.

SAMMONLAHDEN KOULU





Arkkitehdit Soini & Horto Oy
3DTaito on ollut mukana visualisoimassa alun perin Eliel Saarisen suunnittelemaa ja 
1909 valmistunutta Helsingin rautatieaseman hallintorakennuksen muutosta hotellik-
si.  Kuvia tehtiin helpottamaan suunnittelutyötä kulttuurihistoriallisesti tärkeän ja suo-
jellun rakennuksen muutostöissä.

SCANDIC RAILWAY STATION



Arkkitehdit Soini & Horto Oy 
3DTaito toteutti Vantaan Aviapoliksen alueelle rakennettavan toimisto- ja hotellikort-
telin ulkovisualisoinnit ja ilmakuvat. Mondo Villagen suunnittelussa on pyritty sisällyt-
tämään alueen alkuperäistä luontoa osana kokonaisuutta.

MONDO VILLAGE



Arkkitehdit Soini & Horto Oy
Katajanokanlaiturille suunniteltu pääkonttori ja hotellikokonaisuus, jossa varaus myös 
julkiselle tilalle ravintoloiden ja kauppojen muodossa. Hankesuunnitelmassa esitettiin 
tontille puurakenteista rakennusta, joka myös täydentäisi Katajanokan kaupunkikuvaa 
sekä elävöittäisi rannan aluetta. Kohteesta tehtiin useita ulko- ja sisäkuvia. 

KATAJANOKKA



Arkkitehdit Soini & Horto Oy     
3DTaito toteutti uudistuneen korttelisuunnitelman visualisoinnin Järvenpään Paja-
lantielle. Kehittyvän alueen kaupunkikuvaa haluttiin vahvistaa lisäämällä asumista ja 
samalla uudistaa päivittäistavarakaupan konseptia.

PAJALANTIE 19



Arkkitehdit Soini & Horto Oy / WeBrandSpaces Oy
3DTaito on ollut mukana visualisoimassa Ylvan projektia, jonka tavoite on yhdistää 
Seurahuone ja osa Uuden ylioppilastalon tiloista yhdeksi hotelliksi. Kuvia projektiin 
tehtiin suunnittelu-, konseptointi- ja markkinointitarkoituksiin. 

GRAND HANSA



Arkkitehdit Soini & Horto Oy

3DTaito toteutti konseptimasia visualisointeja asunto- ja toimistokohteista Bangla-
deshin pääkaupunkiin Dhakaan. Osa visualisoinneista tehtiin hyvin luonnosmaisista 
malleista ja osa paljon pidemmälle suunnitellusta toimistosta.

TEJGAON, DHAKA





Arkkitehdit Soini & Horto Oy

3DTaito visualisoi Arkkitehtitoimisto Soini & Horton suunnitelman arkkitehtuurikilpai-
lua varten. Kilpailussa oli tavoitteena suunnitella uusi julkisivu Dohan West Baylla si-
jaitsevaan keskeneräiseen asuinrakennukseksi tarkoitettuun pilvenpiirtäjään.

THE WHITE DUNE TOWER, DOHA





SRV Rakennus Oy
3DTaito toteutti ulkovisualisoinnit Vantaan Tikkurilaan rakennettavasta seitsemän 
asuintalon korttelista. Silmäntasonäkymiä tuotettiin niin korttelin ulkopuolelta, kuin 
myös viihtyisältä sisäpihalta. Lisäksi kokonaisuudesta tehtiin ilmakuvaupotus ja akso-
nometrinen massarenderöinti.

TIKKURILAN KESKUSKORTTELI





Arkkitehdit Soini & Horto Oy / WeBrandSpaces Oy

3DTaito visualisoi Helsingin ydinkeskustassa sijaisevan uuden kohteen sisätiloja kon-
septisuunnittelun tueksi. Visualisoinneissa oli tarkoitus esittää korkeatasoisesti kalus-
tettuja asuntoja pitkäaikaiseen majoittumiseen pääkaupungin alueella. 

KOTI HELSINKI



Arkkitehdit Soini & Horto Oy
Joensuun Sokos Hotel Kimmel uudistuu ja laajenee osana suurempaa rautatieaseman 
alueen muutostyötä, joka tarjoaa uutta pysäköintitilaa sekä ylikulkuyhteyden asemalta 
suoraan hotellille. 3DTaito visualisoi luonnosehdotuksen hotellin julkisivun uudistuk-
sesta.

SOKOS HOTEL KIMMEL





Lammin Betoni Oy

3DTaito toteutti visualisoinnin kivitalon läpileikkauksesta, jonka tarkoitus on esittää 
yhdellä kuvalla Lammin talopakettiin liittyviä tuotteita ja niiden käyttötarkoituksia. 
Tämän lisäksi teimme myös useita markkinointikuvia yksittäisistä tuotteista.

Taloleikkaus ja tuotteet





w w w . 3 d t a i t o . f i

+358 (0) 45 630 1600
Visualisointitoimisto 3DTaito Oy 

Malminkatu 30 (6 krs), 00100 Helsinki Finland


