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ERIKA REPONEN - MOBIILIVIDEOKOMMUNIKAATIO 2005-2010



Mobiilien livevideopalveluiden kartoitus 
Erika Reponen

Tässä esitellyt palvelut ovat kattavahko kokonaiskatsaus live webcast palveluista 
2005-2010 ja olen sisällyttänyt kaavioon myös myöhemmin julkaistuja palveluita. 
Listatut sovellukset edustavat nimenomaan palveluita, joiden kautta videoita voi jakaa 
suoraan puhelimelta julkisesti internetiin. Olen listannut alle myös muunlaisia 
livevideosovelluksia, tukemaan kokonaisuuden hahmottamista. Livevideopalvelujen 
kartoitus ei kuitenkaan ole aluetta täydellisesti kattava tai aukoton, johtuen esimerkiksi 
kielellisistä haasteista kartoittaa aasialaisia palveluita ja siitä, että ajan kuluessa 
palveluja alkoi ilmaantua runsaasti ja kadotakin. Monet palvelut ovat myös vaihtaneet 
omistajaa ja nimeä, sulautuneet tai vaikuttaneet toisiinsa. 

Mobiililivevideopalveluita 2005-2020 

Nimi Mobiililive
-
videopalv
elu 
alkanut

Päätty
nyt

Alkuperäm
aa

Lisätietoa

COMVU 2005 - USA ComVu Pocket Caster oli 
maailman ensimmäinen 
mobiilivideopalvelu, helmikuussa 
2005

QIK 2007 2011 USA Skype osti Qik:n 2011, Microsoft 
osti Skypen 2011. Oli käytössä 
myös 2014-2016 osana Skypeä.

BAMBUSER 2007 - Ruotsi Ruotsalainen webcast palvelu

FLIXVAGON 2007 - USA Live videoon yhdistetty kartta ja 
GPS navigointi. Sovelluksesta 
voi lähettää notifikaatioita sms:llä 
ja sosiaaliseen mediaan.

VIMEO 
LIVESTREAM 
(ex 
MOGULUS)

2007 - USA Alunperin nimellä Mogulus. 2009 
muutti nimensä  Livestreamiksi. 
Vimeo osti 2017. GoPro 
kypäräkameran kanssa 
yhteensopiva



FLOOBS 2007 2010 Suomi Suomalainen Kai Lemmetty 
perusti

BLOG.TV 2007 2014 USA Younow osti ja sisällytti omaan 
palveluunsa

VEETLE 2008 - USA Stanfordin yliopiston 
opiskelijoiden tekemä. Ilmeiseti 
vielä jotain kautta toiminnassa. 
Online streaming.

MOVINO 2008 ? Suomi/
Ruotsi

Syntyi Åbo Akademissa 
2006-2007. Livevideon 
jakamiseen puhelimelta nettin. 
Erityisesti Linuxille ja Mac OS 
X:lle. Ilmeisesti ei enää 
toiminnassa mutta vaikutti 
Bambuserin syntyyn.

NEXT2FRIEN
DS

2008 2014 UK Maailman ensimmäinen 
mobiililivevideopalvelu 
BlackBerrylle

IBM CLOUD 
VIDEO (ex 
USTREAM)

2009 - USA Mobiilisovellus 2009. 1.4.2018, 
kaksi vuotta myynnin jälkeen 
Ustream muutti nimensä 
vastaamaan omimstajaansa 
IBM:ää.

YINZCAM 2009 - USA Carnegie Mellon Yliopiston 
tekemä. Vahvistamaan 
urheilufanien kokemusta

KYTE.TV 2010 2011 USA Jo 2007 “livenä” mobiilisti 
stillkuvien ja talletettujen 
videoiden jakamista puhelimesta. 
Kit Digital osti 2011.

SNAPCHAT 2011 - USA Perustettu syyskuussa 2011. 
Lyhytkestoisia videoita. Myös 
yhteensopivat SPECTACLES 
älylasit, joissa sisäänrakennettu 
kamera, joka voi tallettaa 10 
sekunnin videopätkiä

SPREECAST 2011 2016 USA Videokeskustelu, myös julkkikset 
kommunikoivat faniensa kanssa

TWITCH.TV 2011 - USA Justin.tv:n perustajilta. Esports 
palvelu. Amazon osti 2014 (Voitti 
Googlen tarjouskilpailussa)



YOUNOW 2011 - USA Blog.tv osti ja sisällytti itseensä, 
käyttäjineen

KUAISHOU 2012 - Kiina 2011 valokuvien jako (2012 
videoiden jako)

PALTALK 2012 - USA Alunperin julkaistu 1998 mutta 
palvelu ei ollut mobiili silloin (nyt 
myös mobiili ja mahdollistaa 
enintään 10 henkilön 
videoneuvottelut)

YOUTUBE 2013 - USA Youtube avattiin helmikuussa 
2005. Vuonna 2008 
ensimmäinen 
livevideotapahtuma julkkisten 
kanssa. 2011 avattiin joillekin 
yhteistyökumppaneille. 2013 
kaikille avoimeksi. Youtube 
Gaming 2015-2019 eSports (nyt 
vaan hub peleille)

JUSTIN.TV 2013 2014 USA Android sovellus 2013, sitä 
ennen ei ollut mobiili. Elokuun 5, 
2014, Justin.tv suljettiin ja yritys 
keskittyi Twitch-palveluunsa.

GOOGLE+ 
HANGOUT

2013 2019 USA Webcast-palvelu ja myös suljettu 
videochat enintään 9 kaverin 
kanssa.

PERISCOPE 2015 - USA Twitter osti palvelun 2015, ennen 
sen julkistamista ja Twitterin 
sisällä olo mahdollisti 
helpomman webcastien 
leviämisen, koska seuraajia oli jo 
valmiina. Tämä toi live webcastit 
käyttäjien tietoisuuteen ja 
saataville, vaikka oli ollut 
mahdollista jo 10 vuotta.

MEERKAT 2015 2016 USA Periscopen tulo Twitteriin oli 
esteenä palvelun jatkumiselle, 
kerrotaan.

17 2015 - Taiwan Taiwanilainen sovellus

FACEBOOK 2016 - USA 29.1.2016 Live Video ominaisuus 
kaikille. Hieman aiemmin oli 
saatavilla esim. joillekin 
julkkiksille. 



Muita reaaliaikaisenkin jakamisen mahdollistavia 
mobiilivideokameroita 

PUETTAVAT KAMERAT (Kuten GoPro, MECam ja esimerkiksi muotinäytöksissä 
vaatteissa on esitetty livevideokuvaa ja malleilla voi olla puettavia kameroita ) 
NED (Near Eye Display)/ SILMIKKONÄYTÖT (puettavat kamerat kuten Google 
Glass, Microsoft HoloLens)  
LENTÄVÄT KAMERAT (drooneissa, ensimmäisen persoonan POV, Esimerkiksi 
MeCam (eri kuin edellä)) 
KOJELAUTAKAMERAT (autoissa) 
NASA.TV (ISS avaruudessa maata kiertävällä radalla) ym SATELLIITTIKAMERAT 

Esimerkkejä kiinteämmistä livevideokameroista 

REVONTULIKAMERAT  
(http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronomy/auroramax/default.asp) 
JULKISET NETTIKAMERAT esim kaupungeissa  
(http://www.ksml.fi/tv/webkamerat/) 
LINNUNPÖNTTÖKAMERAT  
(http://www.nrk.no/piipshow/about-the-piip-show-1.11575642 
LUONTOKAMERAT kuten Norppalive https://luontolive.wwf.fi/norppalive/) 
KELIKAMERAT (http://www2.liikennevirasto.fi/alk/kelikamerat/) 
RIISTAKAMERAT (päivittyy vain kun ottaa kuvan, esimerkiksi kun joku liikkuu) 
TURVAKAMERAT (Security camera) 

INSTAGRAM 2016 - USA Mahdollisti live videoiden 
jakamisen stories osiossa 
marraskuussa 2016 ensin 
joillekin käyttäjille (Story pysyy 
näkyvillä 24 tunnin ajan ja sen 
voi myös tallentaa kohikohtiin 
johon se jää pysyvästi näkyviin)

TIKTOK 2017 - Kiina Sosiaalisen median 
videosovellus jossa luodaan ja 
jaetaan 3-15 sekunnin pituisia 
jotka ovat usein huulisynkattuja 
tai komediatyylisiä tai esittävät 
erityistaitoja. Musiikki on tärkeä 
osa. Myös live.

http://www.ksml.fi/tv/webkamerat/
http://www.nrk.no/piipshow/about-the-piip-show-1.11575642
https://luontolive.wwf.fi/norppalive/


TV KANAVAT JA UUTISTALOT jakavat usein livekuvaa erilaisita tapahtumista esim 
CNN LIVE 
WORLD TV GO (internetin kautta televisiokanavien katselua) 
YKSITYISET NETTIKAMERAT (myös aikuisviihdettä) 
VATICAN PLAYER (jakaa Vatikaanin median julkaisemaa sisältöä) 
YAMGO (kanavien ja ihmisten verkko) 
VIDIATOR (myy tuotteita ja palveluja) 
FLIKDATE (mobiili livevideodeittipalvelu) 
SEESMIC 2008-2009 (2011 avattiin uudestaan) 
JOOST 2007. (Ex VENICE PROJECT). (Tarjoaa on-demand pääsyn kaikkiin 
saatavillaoleviin televisiokanaviin, sekä yhteisöllisiä ominaiuuksia ja interkatiota.) 
PICARTO (Livestreaming palvelu jossa voi jakaa piirtämistä realiaikaisesti, suoraan 
näytöltä. ) 

Videokonferenssisovelluksia  
Nämä videouhelut ovat kaksisuuntaisia, ryhmäpuheluitakin, lähtökohtaisensti nämä 
eivät ole julkisia 

SKYPE 
HALO 
ZOOM 
FACETIME 
WHATSAPP video call 
FACEBOOK video call 
HOUSEPARTY (Meerkatin tekijöiltä) 
JOIN.ME 

Ammattikäyttö 
Esimerkiksi lääkäreillä ja poliiseilla on puettaviakin kameroita, jotka eivät ole julkisia 

Listaus perustuu vuodesta 2005 lähtien internetistä hakemaani informaatioon.
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