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” Muutaman vuoden kuluttua 
virtuaalitodellisuus ja lisätty 

todellisuus ovat sinunkin arkeasi.



2010-lukua voidaan hyvin kutsua virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todel-
lisuuden vuosikymmeneksi. Alan pioneerityö tehtiin kuitenkin jo 1930-lu-
vun tieteiskirjallisuudessa ja sitä jatkettiin mediatekniikan tutkimuksessa 
1980-luvulla (kts. esim. Mann 1994). Kuluttajapalveluiksi ja -tuotteiksi virtu-
aalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat tulleet vasta aivan viime vuosina. 
Nyt voidaan nähdä, että muutamassa vuodessa virtuaalitodellisuus ja lisätty 
todellisuus ovat osa arkeamme. Mielekkäitä sovellusalueita on monia, kulut-
taja- ja viihdetuotteista, fyysisen ympäristön suunnittelun ja opetukseen ja 
oppimisen apuvälineisiin.

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tietokoneella, ohjelmistoilla ja oheis-
laitteilla, esimerkiksi virtuaalitodellisuuslaseilla, luotua kokemusta joka on 
niin kokonaisvaltainen, että ihminen voi tuntea olevansa osa tätä keinote-
koisesti luotua ympäristöä. Useissa virtuaalitodellisuuden sovelluksia sovel-
luksen käyttäjä on aktiivinen toimija: hän voi vaikuttaa kokemukseensa ja 
ympäristöön ja voi kokea liikkuvansa siellä. 

Lisätty todellisuus on osa samaa teknologian ja konseptuaalisen kehityk-
sen kaarta, mutta lähestyy virtuaalisuutta aavistuksen toisesta näkökulmasta. 
Olemassa olevaa todellisuutta ei suljeta käyttäjän tai tarkastelijan ulkopuolel-
le: siihen tuodaan uusi virtuaalinen kerros. Hyvin usein lisätyn todellisuuden 
sovellukset hyödyntävät läpikatseltavia näyttöjä, kuten videokameralla varus-
tettua matkapuhelinta. Ilman apuvälineitä havaittavaan todelliseen näkymään 
tuotetaan tietokonegrafiikalla elementtejä. Todellisuutta voidaan rikastuttaa 
myös äänellä tai esimerkiksi kartan päälle sijoitettavilla uusilla kerroksilla.

Tässä artikkelissa pohdin virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden 
sovellusalueita nykytiedon valossa. Tarkastelutapa on paremmin kulttuu-
rintutkimuksellinen kuin teknologinen. Tarkoituksena ei ole pyrkiä ennusta-
maan, millaiset sovellukset tulevat menestymään markkinoilla, vaan avata 
näkökulmia kiinnostavista ja mahdollisista sovellusalueista. Näin ollen lä-
hestymistapa on ensisijaisesti muotoilullinen — mahdollista tulevaisuutta ja 
sen tuotteita ja palveluita luotaava

Jo tällä hetkellä voidaan kysyä, onko virtuaalitodellisuudesta ja lisätystä 
todellisuudesta enää syytä puhua ”virtuaali” ja ”lisätty” -etuliitteillä? Niistä 
on nopeasti tulossa kerros arkista todellisuutta. Pokemon Go -pelin maa-
ilmassa seikkaileva teini tai auton lasille heijastettua näyttöä katsova kul-
jettaja eivät todennäköisesti miellä toimivansa arkitodellisuudesta erillisellä 
todellisuuden alueella. 



Meneillään olevaa muutosta voi verrata esimerkiksi siihen mitä on tapah-
tunut valokuvaksen kentässä. Nykyisin on mielekkäämpää mainita, jos joku 
teos on tehty filmikameralla, digitaalikameran sijaan. Eron näkee myös su-
kupolvien välillä. Kun ennen vuotta 1990-syntyneet menevät vielä ostamaan 
digikameran, nuoremmat ostavat kameran.

MENEVÄ MIES ON KORVAANTUNUT MUOTITIETOISELLA NAISELLA 
Hopeanharmaa konseptiauto lipuu vilkkaan suurkaupungin kadulla. Mene-
vän näköinen mies istuu yksin autossa. Hiljentäessään risteykseen, vasem-
malta, kuin tyhjästä näkökenttää ilmestyy jalankulkija. Samalla auton tuulila-
sissa, joka on oikeastaan läpinäkyvä näyttö, jalankulkijan hahmo korostetaan 
punaisella kehyksellä. Mies jarruttaa ja jalankulkija ylittää kadun. 

Joitakin vuosia sitten edellä kuvailluilla videoilla esiteltiin lisätyn todel-
lisuuden mahdollisuuksia autoissa. Vaikka jalankulkijoiden tunnistamista 
saammekin vielä odottaa, monet uudet autot mittaavat esimerkiksi etäisyyt-
tä edellä ajavaan ja näyttävät tiedon tuulilasiin integroidussa näytössä. 

Autot osaavat myös sovittaa vauhtinsa ja pitää etäisyyden vakiona edel-
lä kulkevaan. Alun perin hävittäjälentäjille kehitetty teknologia on siis tullut 
osaksi autoja. Teknologian tullessa halvemmaksi voimme olettaa tämän tule-
van vakioksi kaikkiin uusiin autoihin. 

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellusalueista kertovissa 
mediasisällöissä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana laadullinen 
muutos. Viime vuosina, erityisesti lisättyä todellisuutta, on esitelty erilaisissa 
mainoskampanjoissa, joissa varsinaiset mainostettavat tuotteet ovat olleet 
esimerkiksi muotia tai muita luksustuotteita. Lisätyn todellisuuden pääkäyt-
täjänä menevä liikemies on korvattu muotia seuraavalla naisella. Tämä voi-
daan nähdä heijastavan kyseisen teknologian yleistä kesyyntymistä (ks. esim. 
Pantzar 1996).

Edellä kuvatun kaltaisista esimerkeistä voidaan myös tehdä johtopäätök-
siä siitä, mihin tahtiin virtuaalitodellisuus ja lisätyn todellisuuden sovelluk-
set jalkautuvat osaksi erilaisia kuluttajatuotteita ja mitkä niistä tulevat lopul-
ta saavuttamaan kuluttajien hyväksynnän. 

Erilaisten älylasien myötä tarve esittää lisätty todellisuus hyötysovelluk-
sena on lisääntynyt. Esimerkiksi internetissä on levinnyt mainos, jossa arkki-
tehti myy uuden suunnitelmansa sijoittajille projisoimalla suunnitellun talon 
hologrammina neuvottelupöydälle. Toisaalta olemme nähneet myös mainok-
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Kuva 1: Mixed Reality Pong. Kuva installaatiota 
demonstroivasta videosta. Kiia Kallio 2001.

sen, jossa nainen korjaa viemärin älylasit päässä miehen antamien ohjeiden 
avulla. Wow yhdistettynä arkisuuteen näyttäisi olevan tämän hetken tapa 
esitellä lisättyä todellisuutta kuluttajille.

VIIHDE VIITOITTAA TIETÄ
Kuusitoista vuotta sitten Aalto-yliopiston Medialaboratorion kokeellisen 
interaktion kurssilla opiskelijaryhmä esitteli installaation, jossa pöydäl-
lä pelattiin pöytätennistä virtuaalisella pallolla käyttäen mailoina kurkku-
ja ja paprikoita (Kuva 1). Peli oli mukaelma Atarin vuonna 1971 julkaistusta 
Pong-videopelistä, jossa pelaajat ohjaavat ruudun laidoissa olevia palkkeja 
ja syöttelevät niillä palloa laidasta toiseen yrittäen tehdä maaleja. Opiske-
lijoiden taideinstallaatio hyödynsi tietokonenäköä, joka tunnisti vaalealla 
pöydällä olevat tummemmat pinnat, kurkut ja paprikat. 
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Kuva 2: Augmented Climbing Wall 2016.

Vastaavia tietokonenäköön ja projisointiin perustuvia, lisättyä todellisuut-
ta sisältäviä, pelejä on sittemmin kehitetty Suomessa useita. Viimeisin run-
saasti julkisuutta saanut on Augmented Climbing Wall, jossa tietokone tun-
nistaa kiipeilyseinällä olevan käyttäjän ja lisää projisoimalla seinään erilaisia 
uusia elementtejä, kuten vaihtoehtoisia etenemisreittejä. 

Suuren yleisön tietoisuuteen Augmented Climbing Wall nousi viime vuon-
na pelisovelluksella, jossa vierekkäisillä kiipeilyseinillä kiipeilevien pelaajien 
tehtävänä oli syötellä virtuaalista palloa vartalonsa osilla puolelta toiselle ja 
yrittää tehdä maaleja vastustajan päätyyn.
 

Vuonna 2010 suomalainen Grey Area pelistudio julkaisi Shadow Cities –
pelin iPhone –puhelimelle. Shadow Cities –pelin maailma oli oikean maan-
tieteellisen kartan pohjalta luotu virtuaalitodellisuus, jossa jäljitettiin pelin 
muiden pelaajien ohjaamia hahmoja. Kahteen ryhmään jaetut pelaajat tais-
telivat asettamalla toisilleen loitsuja. Tämä tapahtui pelaajien liikkuessa fyy-
sisessä todellisuudessa, mutta virtuaalimaailman kerroksessa. 

Kaksi vuotta myöhemmin julkaistun Ingress-pelin idea muistuttaa kovasti 
Shadow Cities -peliä. Ingressissä kaksi joukkuetta pyrkii valloittamaan kau-
punkien maamerkkejä kuten rakennuksia, muistomerkkejä ja patsaita. Vaikka 
valtaaminen tapahtuu ja näkyy virtuaalisessa todellisuudessa, pelaajien on 
pelissä liikuttava ja organisoiduttava aidossa ympäristössä. Vuonna 2016 jul-



kaistun Pokémon Go:n kehittäjät hyödynsivät Ingress-pelistä saatuja koke-
muksia sekä Ingress-pelaajien luomaa paikkatietoa.

Vaikka Pokémon Go:ta voidaankin hyvin pitää ensimmäisenä, kaupallisesti 
menestyneenä lisättyä todellisuutta hyödyntäneenä pelinä, on senkin taus-
talla vuosien tutkimus- ja kehitystyö. 

Lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia pelien alustana tutkittiin muun 
muassa 1990-luvun lopulla EU:n rahoittamassa tuotekehitysprojektissa. Tässä 
projektissa Elisa kehitti yhdessä Lontoon Royal College of Arts –yliopiston ja 
ranskalaisen pelistudion kanssa pelin, jossa etsittiin matkapuhelimen avulla 
tukiasemaverkkoon karannutta virtuaalista kissaa. Mirri ilmestyi puhelimen 
näytölle, kun pelaaja osui oikean tukiaseman lähelle. 

Toisessa pelissä puolestaan villiintynyt porolauma vyöryi kaupungin katu-
ja ja pelaajan tuli pyrkiä väistämään sitä. Jos lauma osui kohdalle, ruutuun 
tuli ensiksi poron kuva, ja jos pelaaja ei ehtinyt alta pois, puhelimen näyttö 
pimeni. Vastaavia paikannusta hyödyntäviä pelejä kehitettiin useissa tutki-
mushankkeissa 2000-luvun vaihteessa. Esimerkiksi, roolipelin elementtejä 
sisältänyt, samassa ajassa ja paikassa puhelimilla pelattu Nokia Games -ta-
pahtuma keräsi ympäri maailmaa satojatuhansia pelaajia.

Joulusta 2016 odotettiin tulevan virtuaalitodellisuuden kaupallinen läpimur-
to. Useat teknologia- ja viihde-elektroniikkajätit ovat viime vuosina julkaisseet 
erilaisia virtuaalitodellisuuslaseja. Samalla pelistudiot ja mediayhtiöt ovat ryh-
tyneet kehittämään uusia sisältöjä laitteisiin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin sil-
tä, että todellinen läpimurto antaa vielä odottaa itseään. Laitteisiin ei vielä ole 
saatavilla suurta yleisöä kiinnostavia mediasisältöjä. Tutkimustietoa tarinoiden 
kertomisesta virtuaalitodellisuudessa onkin vielä melko vähän.

Teatterin pitkään historiaan tukeutuva esittävän tarinankerronnan perin-
ne ja sen näkymätön neljäs seinä ovat vahvoja. Samoin elokuvakerronnassa 
käytettävät tavat leikata ja näin ohjata katsojan havaintoa soveltuvat vain 
osittain virtuaalitodellisuudessa kerrottaville tarinoille. Toistaiseksi kiin-
nostavimmat virtuaalitodellisuuden mediasisällöt, pelejä lukuun ottamatta, 
ovatkin olleet enemmänkin dokumentteja kuin fiktiota. Esimerkiksi YK jul-
kaisi vuonna 2015 elokuvan, jossa liikutaan virtuaalitodellisuuslasien avulla 
12-vuotiaan syyrialaisen tytön matkassa. Tyttö esittelee perheensä, kotinsa, 
kouluaan ja elämäänsä Zaatarin pakolaisleirissä. Leirissä asuu yli 83 000 pa-
kolaista ja YK:n tuottama sovellus avaa sen todellisuuteen yhden uuden ja 
konkreettisen näkökulman. 
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ARJEN APULAISET
Mies kävelee marketissa lähes läpinäkyvä, valkoinen ostoskassi kädessään. 
Hän ottaa hyllyltä muropaketin ja laittaa sen kassiin. Kassin valkoinen pinta 
hehkuu hetken punaista. Mies ottaa paketin pois kassista, katsoo pakettia ja 
vaihtaa sen toiseen tuotteeseen. Laittaessaan uuden paketin ostoskassiin, 
kassi hehkuu kevyesti vihreää valoa. 

Taustalla laite on verrannut tuotteita miehen luomaan ostosprofiiliin ja 
huomannut, että ensimmäinen tuote ei täytä miehen tuotteille asettamia 
ekologisuuden ja terveyden kriteereitä. Toinen mies laittaa keittiössä ruokaa. 
Leikkuulaudalla on pala makkaraa. Mies liikuttaa veistä makkaran yläpuolel-
la. Näkökenttää ilmestyy kalorimäärät sen mukaan, kuinka suuren palan hän 
suunnittelee makkarasta leikkaavansa. 

Edellä esitetyt konseptit ovat Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa vuon-
na 1998 järjestetystä Design Fiction -tutkimus- ja opintoprojektista, jossa 
käytettiin tarinankerrontaa uusien tuotteiden ja palveluiden designissa. 
Olennaista projekteissa oli osoittaa mahdollisuuksia keskittymällä erityisesti 
tuotteen ja palvelun tarjoamaan vuorovaikutukseen, helppokäyttöisyyteen ja 
käytön miellyttävyyteen. Ajatuksena oli myös pohtia miten uusi teknologia 
voisi aidosti rikastuttaa ja helpottaa arkea. 

Ennen vuosituhannen vaihdetta hahmotelluista konsepteista vain harva 
on sellaisenaan toteutunut. Älykkäät, arkea helpottavat lisätyn todellisuuden 
elementtejä sisältävät laitteet ja palvelut, joissa suunnittelun lähtökohta on 
ollut arjen helpottaminen, ovat kuitenkin huomaamattamme tulossa osaksi 
jokapäiväistä elämäämme.

Esimerkiksi viime vuosina markkinoille tulleet älykkäät kaiuttimet kuu-
luvat tällaisiin lisätyn todellisuuden sovelluksiin. Älykkäät kaiuttimet ovat 
ääniohjattavia laitteita, jotka kykenevät myös pienimuotoiseen dialogiin ih-
misten kanssa. Laitteet oppivat käyttäjistään ja niitä voi esimerkiksi pyytää 
soittamaan lempimusiikkiaan, kysyä säätilaa eri paikoissa tai hakea ruokare-
septejä ja tietoa Wikipediasta. Lisäksi laitteet voi liittää kodin muuhun säh-
kötekniikkaan, jolloin niillä voi säätää vaikka kodin valaistusta ja huoneiden 
lämpötilaa.

Lisätyn todellisuuden sovellusalueet eivät siis rajoitu pelkästään luk-
sustuotteisiin ja viihdeteollisuuteen, vaan ovat nopeasti tulossa osaksi jo-
kapäiväistä elämäämme. 50-luvulla alkanut kotien koneistuminen ei näytä 
päättyvän. Älykään kodin visio on myös muuttumassa entistä ihmiskeskei-



semmäksi. Sillä onko koti älykäs tai kuinka älykäs se on, ei enää ole erityistä 
arvoa. Olennaista on miten kodin älykkyys luo miellyttävän ja sujuvan käyt-
tökokemuksen kodin asukkaille.

FYYSISEN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU JA YLLÄPITO MUUTTUVAT
Hannu on kokenut sähköasentaja. Tänään Hannulla on kuitenkin aivan uu-
denlainen valaistusjärjestelmä asennettavanaan. Nostaessaan laitevalmista-
jan paketin hänen älykello värähtää ja kertoo, että saatavilla on asennus-
ohjeet. Hannu kaivaa laukustaan tabletin, johon videoitu asennusohje on jo 
auennut. Lopuksi Hannu kiinnittää juuri asentamaansa laitteeseen RFID-tun-
nisteen joka sisältä tiedot hänestä laitteen asentajana sekä tiedon ohjeista 
joita hän käytti asennustyössä. 

Sanna on rakennustarkastaja. Tarkastuskäynneillä Sanna käyttää kypä-
räänsä asennettua kameraa. Huomatessaan kohteessa jotakin huomau-
tettavaa, hän kuvaa kameralla pienen videon ja selittää huomionsa. Video 
tallentuu automaattisesti pilvipalveluun sisältäen perustiedot kohteesta ja 
videokuvauksen sijainnista. Rakennuttaja voi katsoa videoidut kohdat ja teh-
dä edellytetyt muutokset.

Kaisa on tienrakennusinsinööri ja vastuussa uuden moottoritien raken-
tamisesta. Suunnittelun alkuvaiheessa hän käy toisen suunnittelijan kans-
sa paikan päällä maastossa. Suunnittelijat pukevat päälleen virtuaalitodel-
lisuuslasit ja Kaisa avaa suunnitelman 3D-mallin. Yhdessä kollegan kanssa 
Kaisa näkee havainnekuvat osana oikeaa maisemaa. Kaisa ja kollega kaivavat 
laukuistaan tabletit ja tablet-kynät ja ryhtyvät muokkaamaan suunnitelmaa. 
Keskustelleen ja piirtäen he pohtivat erilaisia vaihtoehtoja. Palattuaan toi-
mistolle Kaisa ja kollega ovat valmiita viimeistelemään yhdessä tuotetun 
suunnitelmansa. 

Edellä esitetyt skenaariot ovat tutkimusprojektista, jossa Aalto-yliopiston 
Medialaboratoriossa tutkimme miten päälle puettavaa teknologiaa voidaan 
soveltaa rakennusteollisuuden käyttöön. Osana tutkimustyötä suunnittelim-
me kaksi matkapuhelimessa ja tabletissa toimivaa sovellusta, joita sittemmin 
on testattu kymmenillä rakennustyömailla.

AchSo! -sovelluksella (kuva 3) voidaan raportoida videolla erilaisia hyviä 
ja huonoja käytäntöjä rakennustyömailla. Käyttäjä kuvaa videon ja merkitsee 
videoon tietyn kohdan pienellä pyöreällä merkillä sekä kirjoittaa komment-
tinsa. Kun videota katsoo, ilmestyy merkki kuvaan ja tekstityksen kohdalla 
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Kuva 3: AchSo! Ja SoAR –sovellukset oppimiseen ja tiedon 
jakamiseen työpaikalla.

lukee käyttäjän kirjoittama kommentti. Sovellusta on kokeiltu erityisesti osa-
na työpaikalla tapahtuvia opintojaksoja. Opiskelijoiden tehtävänä on ollut 
löytää hyviä ja huonoja esimerkkejä, kuvata ja kommentoida niitä sekä jakaa 
ne koko opiskelijaryhmän kanssa. Tehtyjä havaintoja on sitten myös käytetty 
luokkahuoneopetuksessa. 

  Toinen samassa tutkimusprojektissa kehitetty sovellus, SoAR, puolestaan 
mahdollistaa videokonferenssin niin, että keskustelijat kuvaavat omien kas-
vojensa sijaan jotakin kohdetta, josta haluavat keskustella. Videokonferens-
sin aikana käyttäjät voivat piirtää videokuvan päälle ja osoittaa kuvassa ole-
via asioita etäyhteyden yli. Lisäksi videosta voi ottaa kuvia ja tallentaa niitä 
myöhempää käyttöä varten. 

OPETUKSESSA SIIRRYTÄÄN KATSOMISESTA TEKEMISEEN 
Opettajankouluttajilta olen kuullut tarinan, jonka mukaan peruskoulun alku-
vuosina eräs nuori, vastavalmistunut, ensimmäisen luokan opettaja oli näh-



ty aamulla taluttavan lehmää koululle. Rehtori oli sitten mennyt opettajaa 
vastaan ja sanonut miten hienoa on, että opettaja on opettajakoulutuksessa 
sisäistänyt havainnollistamisen merkityksen opetuksessa, mutta samalla ih-
metellyt, miten hän jo ensimmäisen luokan toisella viikolla käsittelee leh-
mää, kun opetussuunnitelman mukaan asia kuuluu vasta kuudennen luokan 
biologiaan. Tähän nuori opettaja oli todennut, että emme me lehmää opis-
kele. Aakkosissa olemme ihan alussa, eli kirjaimessa A, ja ajattelin näyttää 
lapsille, miten lehmä sanoo: ”Ammuu!”

Opetuksessa havainnollistaminen on tärkeää. Käyttämällä erilaisia mate-
riaaleja, kuten kuvia, videoita ja kaavioita, voidaan kompleksisia ja abstrak-
teja käsiteitä esittää helpommin ymmärrettävässä muodossa kuin, jos niistä 
vain kerrotaan tai niistä luetaan. 

Pedagogiassa havainnollistaminen sisältää myös tilanteet, joissa opis-
kelijat viedään havainnoimaan opiskeluun liittyviä asioita, kuten retkelle 
luontoon tai museoon. Havainnollistamista on myös se, että asioita tuodaan 
oppimistilanteisiin havainnoitaviksi, kuten edellä kerrotussa tarinassa leh-
mästä ja aakkosista.

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden yksi lupaava sovellusalue 
on opetuksen havainnollistaminen. Viime vuosina useat teknologiayritykset 
ovat esitelleet omia virtuaalitodellisuutta käyttäviä opetussovelluksia. Yksi 
eniten näkyvyyttä saanut on ollut virtuaaliset kouluretkistä erilaisiin vaikeas-
ti saavutettaviin kohteisiin. Se mitä menneinä vuosikymmeninä havainnollis-
tettiin kuvatauluilla, koetaan tulevaisuudessa entistä useammin digitaalises-
ti virtuaalitodellisuudessa. 

Virtuaalitodellisuuslaseja käyttäen koululaiset voivat vierailla Inkojen 
Machu Picchussa tai Rooman Colosseumilla. Lisäksi esimerkiksi lääketieteen 
opetukseen on tehty sovelluksia, joilla opiskelija voi matkustaa ihmisen si-
sällä ja sukeltaa aina ihmisen yksittäisiin soluihin saakka. 

On luonnollista, että ensimmäiset virtuaalitodellisuuden sovellusalueet 
ovat retkiä simuloituun todellisuuteen. Toisaalta sovelluksien tehokas käyttö 
pedagogiikan tukena edellyttäisi käyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa ympä-
ristöönsä. Voimme olettaa, että tulevaisuudessa Machu Picchussa virtuaali-
todellisuuslaseilla vierailevat lapset eivät vain katsele paikkoja, vaan voivat 
suorittaa siellä myös tehtäviä. Esimerkiksi koululaiset voisivat toimia arkeo-
logeina ja selvittää kaupunkiin liittyviä arvoituksia. Virtuaalisella Colosseu-
milla puolestaan olisi mahdollista kokea millaista oli gladiaattorin elämä. 
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Lääketieteen opiskelija voisi puolestaan tarkastella sitä, miten solukalvo rea-
goi, jos sitä vähän tökkii.

Edellä esitetyillä esimerkeillä pyrin osoittamaan, että vaikka virtuaalito-
dellisuuden ja lisätyn todellisuuden tutkimus ja kaupallinen tuotekehitys 
eivät ole uusia asioita, olemme kuitenkin vielä hyvin alussa. Laitteet ja sovel-
lukset toimivat vielä harvoin yhteen ja niiden käyttäminen ei ole saumatonta 
ja sujuvaa. Toisaalta useat sovellukset ovat jo nyt hyödyllisiä, viihdyttäviä ja 
niiden avulla voi oppia uusia asioita. Kun katsomme tarkkaan ympärillemme, 
voimme huomata monia tulevaisuuteen johtavia polkuja jo nyt. Nykyhetkeä 
tarkastelemalla voidaan päätellä, että Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todel-
lisuuden sovellukset ovat osa arkeamme jo pian.
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Tiiviisti

•  Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tie-
tokoneella, ohjelmistoilla ja oheislaitteil-
la, esimerkiksi virtuaalitodellisuuslaseilla, 
luotua kokemusta joka on niin kokonais-
valtainen, että ihminen voi tuntea olevansa 
osa tätä keinotekoisesti luotua ympäristöä.
• Lisätyssä todellisuudessa olemassa ole-
vaa todellisuutta ei suljeta käyttäjän tai 
tarkastelijan ulkopuolelle: siihen tuodaan 
uusi virtuaalinen kerros.
• Viime vuosina, erityisesti lisättyä todel-
lisuutta, on esitelty erilaisissa mainoskam-
panjoissa, joissa varsinaiset mainostettavat 
tuotteet ovat olleet esimerkiksi muotia tai 
muita luksustuotteita.



• Joulusta 2016 odotettiin tulevan virtu-
aalitodellisuuden kaupallinen läpimurto. 
Useat teknologia- ja viihde-elektroniikka 
jätit ovat viimevuosina julkaisseet erilaisia 
virtuaalitodellisuuslaseja.
• Toistaiseksi kiinnostavimmat virtuaali-
todellisuuden mediasisällöt, pelejä lukuun 
ottamatta, ovatkin olleet enemmänkin do-
kumentteja kuin fiktiota.
• Älykkäät, arkea helpottavat lisätyn to-
dellisuuden elementtejä sisältävät laitteet 
ja palvelut, joissa suunnittelun lähtökohta 
on ollut arjen helpottaminen, ovat kuiten-
kin huomaamattamme tulossa osaksi joka-
päiväistä elämäämme.
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