
 

 
 

LISÄTTY TODELLISUUS 

NÄYTTELYKOKEMUKSEN 

LAAJENTAJANA 

 

Taidekartta-projekti ja Arctic Art Week-taidesymposium  

Kakslauttasen matkailukeskuksessa 2018 

 

 

 

 
Tommi Sandberg  

Pro gradu -tutkielma  

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 

2021 

 



2 
 

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 

Työn nimi: Lisätty todellisuus näyttelykokemuksen laajentajana 

Tekijä: Tommi Sandberg 

Koulutusohjelma: Kuvataidekasvatus  

Työn laji: Pro Gradu-tutkielma 

Sivumäärä: 81, liitteet (3) 

Vuosi: 2021 

TIIVISTELMÄ 

Tutkielma käsittelee mobiililaitteilla käytettävän Augmented Reality (AR)-

teknologian hyödyntämistä osana taideteosten sisältökokonaisuuksia 

matkailupalvelun yhteydessä. Tavoitteena on suunnitella uudenlaista 

lähestymistapaa taiteen tarkasteluun aktiivisella ja osallistavalla toiminnalla. 

Teosten yhteyteen luodaan AR:llä virtuaalisia mobiilituotoksia, jotka laajentavat 

sisältöä kokemuksellisesti ja informatiivisesti. Näitä esimerkkidemoja 

tarkastelemalla arvioidaan, miten hyvin AR toimii näyttelykokemuksen 

laajentajana ja voiko sitä hyödyntää pedagogisessa työssä. AR-demot on luotu 

Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n veistoskokoelmaa varten, ensiksi 

Ympäristötaidetta matkailun alueille -hankkeen Taidekartta -projektin 

yhteydessä, ja toiseksi osana Arctic Art Week 2018 -symposiumia. Tutkielma on 

design-tutkimus, jossa painotetaan luotujen sisältöjen kenttäkokeiluja. Aineisto 

koostuu suunnitelluista AR-demoista, joiden toimivuutta pohditaan realistisen 

evaluaation kautta. Taidekartta -projektissa tutustutaan Kakslauttasen 

ympäristöön, Arctic Art Weekillä kerätään materiaalia AR-demoja varten ja 

kenttäkokeilussa tapahtuu virtuaalinen AR-asennus. Johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että AR toimii hyvin informatiivisissa sisällöissä, mutta ilmaisilla AR-

palveluilla on vaikea kehittää voimakkaita immersio-kokemuksia. Työkalut ovat 

kuitenkin helppokäyttöisiä ja mahdollisia integroida opetukseen. 
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ABSTRACT 

This thesis covers the utilization of Augmented Reality (AR)-technology in the 

content of artworks as a part of tourism service. The objective is to design a 

new approach to examine art in an active and inclusive way. Virtual mobile 

products will be designed for the artworks and those will expand the contents 

with experimental and informative ways. By examining and evaluating these 

example demos, we’ll see how well AR works as an expander of exhibition 

experience and if it’s possible to be utilized in pedagogic work. AR-demos are 

created for the art collection of Kakslauttanen Arctic Resort, first in Art Map -

project as part of Ympäristötaidetta matkailun alueille -project, and secondly in 

Arctic Art Week 2018 -symposium. This thesis is a design-study, where the 

emphasis is on field tests of the created products. Material consists of the 

designed AR-demos, of which functionality is examined through realistic 

evaluation.  Art Map -project concentrates on getting to know the Kakslauttanen 

environment, while the material for the AR-demos is gathered during Arctic Art 

Week. The field test is where the virtual AR-installation happens. In conclusion 

it can be stated that AR works well in informative contents, but immersive 

experiences are difficult to create with free AR services. The tools are however 

easy to use and it is possible to integrate them into the teaching. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset käsitteet 
 

Digitaalinen interaktiivinen media on muuttunut olennaiseksi osaksi ihmisten 

jokapäiväistä arkea, ja se etsii uusia ilmenemismuotoja teknologian kehittyessä 

eteenpäin. Interaktiivisen median spektri on laaja ja jatkuvassa murroksessa 

uusien palvelujen ja sovellusten ilmestyessä markkinoille. Tällä hetkellä 

mobiililaitteet ja niihin oleellisesti linkittyvä sosiaalinen media ovat yksi isoimpia 

esimerkkejä tästä käyttäjälähtöisestä mediasta, jonka luonteeseen kuuluu 

olennaisesti interaktiivisuus ja audiovisuaalisesti monipuolinen sisältö. Käyttäjät 

haluavat saada informaatiota nopeasti ja helposti, ja tähän tarpeeseen monet 

sovelluskokonaisuudet pyrkivät vastaamaan.  

Digitaalinen sisällöntuottaminen, sen kokeminen ja jakaminen ovat rantautuneet 

luonnollisestikin myös taiteen kentälle, jossa digisisällöt näkyvät niin koulujen 

kuvataideopetuksessa kuin myös museoiden seinien sisäpuolella. Taidetta 

voidaan tuoda esille uudenlaisilla ja innostavilla tavoilla, jotka syventävät ja 

monipuolistavat tilassa syntyvää katselukokemusta. Yksi tällaisista tuoreessa 

muutoksessa olevista teknologioista on mobiililaitteilla tarkasteltava Augmented 

Reality (AR) eli lisätty todellisuus, jossa yhdistetään todellista, fyysistä 

ympäristöä digitaalisiin sisältöihin mobiililaitteiden avulla.  

Helsingin taidemuseo (HAM) on esimerkiksi hyödyntänyt AR-teknologiaa Tove 

Janssonin näyttelyssä, jossa taiteilijan tekemät isot freskot on herätetty eloon 

suomalaisen Arilyn-mobiilisovelluksen avulla. Arilynin Frida Gullichsen (2018) 

kuvailee tätä AR-kokemusta saumattomaksi vuorovaikutukseksi, jossa 

muotitoimittaja Sami Sykkö ja luontotoimittaja Minna Pyykkö syventyvät 

freskojen maailmaan ja avaavat näyttelyvieraalle pohtivalla otteella teoksen 

tuntemuksia, tunnelmaa ja inspiraatioita. Sykkö analysoi teoksissa esiintyvien 

ihmisten vaatetusta ja muotia, kun taas Pyykkö pohtii teoksen luontokuvausta ja 

historiallista miljöötä (Gullichsen, 2018.) Kaikki tämä avautuu katsojan 

mobiililaitteelle, kun teosta kuvataan AR-applikaation kameratoiminnolla. AR-

teknologialla on mahdollista yhdistää teokseen erilaisia multimediasisältöjä, 
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kuten vaikka kuvaa, ääntä, tekstiä ja videota, jotka ilmestyvät ruudulle teosta 

skannatessa. Helsingin taidemuseo (2018) on tuonut esille myös muita AR-

teknologiaa hyödyntäviä uusia taideteoksia, kuten Josefiina Nelimarkan Kairos-

näyttelyn kokonaisuudet. Teoksissa on tuotu näkyväksi ilmassa leijuvat 

hiukkaset AR-teknologian avulla, hyödyntäen katolla olevan mittaussensorin 

lähettämää dataa (Helsingin taidemuseo, 2018.) AR saattaa olla ihmisille 

entuudestaan tuttu myös viihdeteollisuudesta, esimerkiksi Pokemon GO-pelistä. 

Värikkäitä hahmoja voi koettaa napata itselleen AR-moodissa, joka yhdistää 

taskuhirviöt fyysiseen maailmaan puhelimen kameran avulla. Nicola Liberati 

(2017, s. 216) kuvailee applikaation sisältävän serverin kautta tuotettuja 

digitaalisia hahmoja, jotka ankkuroituvat GPS-paikantamisen avulla fyysisiin 

paikkoihin pelaajan ympäristössä. 

Yksi AR:n vahvuuksista on siinä, että lähes kaikkia mobiililaitteita voidaan 

käyttää näiden sisältöjen tarkasteluun, joten teknologia ja sitä hyödyntävät 

projektit ovat helposti ihmisten saatavilla. Samalla AR-teknologian 

hyödyntämisen yhtenä haasteena onkin pääasiassa luoda tarpeeksi hyödyllisiä 

ja mielenkiintoisia sisältöjä, jotta suuri yleisö innostuu adoptoimaan AR:n käytön 

muuhun mobiilikäyttäytymiseensä. Teknologia on kuitenkin osalle ihmisistä jo 

entuudestaan tuttua, sillä AR-sisältöjä on ryhdytty integroimaan jo viihteellisiin 

kertakäyttöhenkisiin toimintoihin eri applikaatioissa. Kun AR-teknologiaa 

hyödynnetään taideteosten kokemisessa, voidaan samalla tuoda laajemmin 

kulttuurin kuluttajan tietoisuuteen AR-teknologian potentiaali informatiivisena 

sisältöalustana, kuten myös uudenlaisena tapana uppoutua taiteen maailmaan.  

Tutkimukseni lähtökohtana on AR-teknologia teoksen laajentajana 

näyttelykokemuksessa. Pääpaino on erilaisten sovellusmallien ideoimisessa ja 

infopaketin rakentamisessa tulevia kehittämisideoita varten. Sisällöntuottamisen 

kontekstina toimii Kakslauttanen Arctic Resort-matkailukeskus ja siellä 

järjestettävä Arctic Art Week-tapahtuma, sekä YMA-hankeen sisällä oleva 

Taidekartta-projekti. Taidekartta-projektin yhteydessä suunnitellaan erilaisia 

aktivointikokonaisuuksia Kakslauttasen mittavan taidekokoelman ympärille, 

joihin sisällytettyihin tehtäviin liitetään interaktiivisia AR-sisältöjä tarkoituksena 
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tuoda mukaan pelillisyyttä ja pedagogista otetta. Arctic Art Week-

taidesymposiumin pohjalta taas suunnitellaan AR-sisältöä, joiden pääasiallisena 

tehtävänä on toimia informatiivisena alustana matkailijoille, jotka haluavat  

tutustua paremmin symposiumin aikana tehtyihin veistoksiin. Taideteokset, 

joihin tämä AR-sisältö suunnitellaan, sijoitetaan matkailukeskuksen asiakkaiden 

asuttamiin mökkeihin. Tutkimuksen keskiössä on kerätä kokemuspintaa siihen, 

miten AR-sisällöt toimivat käytännössä tällaisessa kontekstissa, ja syntyykö 

niiden suunnittelussa tai käytettävyydessä ongelmakohtia. 

Näyttelytilanteessa AR-sovelluksella on mahdollista rikastuttaa sitä katsojan 

kokemusta, joka syntyy tämän tarkastellessa teosta. Tavoitteena on myös tuoda 

teoksia helpommin lähestyttävämmäksi erityisesti diginatiiville sukupolvelle, eli 

henkilöille, jotka ovat lapsesta asti tottuneet käyttämään erilaisten elektronisten 

laitteiden käyttöliittymiä. AR-teknologialla on mahdollista avata teosten taustaa 

katsojalle ja lisätä mukaan sellaista informaatiota, joka perinteisessä fyysisessä 

kokemusympäristössä jäisi pimentoon. Tutkimuksessa käydään läpi AR-

teknologian historiaa ja sovelluksia, jolloin saadaan parempi käsitys siitä, mikä 

teknologian nykyhetken tilanne on, ja millaisena käyttäjät sekä suunnittelijat 

näkevät AR:n roolin. Samalla tutkimuksessa sivutaan muita vastaavanlaisia 

teknologioita ja niiden käyttötarkoituksia, sillä toisinaan rajat teknologioiden 

välillä ovat vaikeasti määriteltävissä. Myös monien eri teknologioiden 

kehittämisprosessi on kulkenut samansuuntaisesti ja osittain ajallisesti yhtä 

aikaa.  

AR:n lisäksi toinen tärkeä käsite, jota tulen sivuamaan tutkimuksessa on Virtual 

Reality (VR) eli virtuaalitodellisuus. AR ja VR ovat ns. todellisuusmittarilla 

vastakkaisilla suunnilla, ja näiden välissä on vielä kolmas termi: Merged Reality 

(MR) eli yhdistetty todellisuus. Käsittelen kaikkia kolmea käsitettä tutkimuksen 

aikana, mutta pääpaino ja viitekehys on aina lisätyssä todellisuudessa eli 

AR:ssä. Tutkimuksessa pyritään löytämään toimivia ratkaisuja AR:n 

hyödyntämiseen erityisesti Kakslauttasen matkailukeskuksen kaltaisissa 

ympäristöissä, joissa taideteokset on sijoitettu paikkoihin, missä informaatiota 

teoksista ja taiteilijoista ei aina ole mahdollista tuoda esille.  
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja arvot 
 

Tutkielman keskiössä on AR-teknologian hyödyntäminen ja tavoitteet 

määrittyvät sen mukaisesti. Ensimmäisenä tavoitteena on arvioida sitä, miten 

hyvin AR-teknologia soveltuu osaksi matkailukeskuksen taidekokoelmaa ja sen 

tarjoamaa kokemuksellista palvelua. Tehtäväksi muodostuu AR-sisällön 

suunnittelu ja osittainen toteuttaminen toiminnallisesta sekä informatiivisesta 

lähtökohdasta. Päämääränä on tarkastella kokonaisuutta ja pohtia, tukeeko AR-

sisältö Kakslauttasen veistoskokoelman hyödyntämistä kulttuurimatkailussa. 

Sisällöt luodaan sekä osana Taidekartta-projektia että Arctic Art Week-

tapahtumassa syntyvien teosten ympärille. Näitä AR-kokonaisuuksia ei ole 

tarkoitettu pitkäaikaisiksi sisällöiksi alueelle, vaan ne toimivat ikään kuin 

prototyyppinä tai esimerkkinä siitä, miten tällaisen AR-pohjaisen 

taidekokemuksen voisi toteuttaa vastaavanlaisessa ympäristössä.  

Tavoitteena on myös pohtia AR-teknologiaa pedagogisesta näkökulmasta ja 

laajemmassa mittakaavassa myös muiden taidepalveluiden osana. Onko 

teknologiasta hyötyä esimerkiksi luokkatilassa tai osana perinteisiä näyttelyitä? 

Tehtävänä on luoda näiden demoesimerkkien ja niistä saatujen johtopäätösten 

kautta suunnittelupohjaa vastaavanlaisille AR-sisältökokonaisuuksille, joita 

voidaan käyttää näyttely-/museoympäristöissä tai opetustilanteissa. 

Suunnittelupohjat ovat suunnattu esimerkiksi näyttelyripustajille, 

museotyöntekijöille, opettajille ja taiteilijoille.  

Tutkielman tavoitteena on myös henkilökohtainen kehittämistarve, jossa pyrin 

laajentamaan omia taitojani ja tietoani AR-teknologian hyödyntämisestä 

kuvataidekasvatuksessa eri ikäryhmien kanssa. Pyrkimyksenäni on tutkimusta 

tehdessä syventyä AR:n eri sovelluksiin, käyttömahdollisuuksiin ja 

ongelmakohtiin, sekä laajentamaan teknistä osaamistani tämän teknologian 

käytössä. Tavoitteena on käsitellä aihetta tarkan ohjeistuksen lisäksi myös 

mahdollisimman paljon yleisellä tasolla, sillä käytettävät sovellukset tulevat 

muuttumaan hyvinkin nopeasti uusien päivitysten kautta. Näin tehtäväksi 

muodostuu myös tarjota vastaavanlaisten projektien toteuttajille yleismaallista 
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ohjeistusta ja orientaatiota AR-teknologiaan. Tämä on tietoteknisen kehityksen 

rytmi aiheuttaa tilanteen, missä tekemisen tueksi luodut tutoriaalit lopulta 

vanhenevat ja vaativat päivitystä. Vaarana on myös se, että sovellusten 

tukeminen saatetaan lopettaa ja ne poistetaan lopulta latauspalveluista, kuten 

tämänkin tutkimuksen aikana tullaan valitettavasti toteamaan. Tavoitteenani on 

tarjota näkökulmaa AR:n mahdollisuuksiin taiteen esilletuomisessa, ja uskon, 

että tutkimuksessa kehittämiäni ohjeita pystyy tulevaisuudessa soveltamaan 

myös muihin AR-sovelluksiin ja palveluihin, sillä perusperiaate AR:n luomisessa 

ja käytössä on melko samanlainen palvelun tarjoajasta riippumatta. Pyrin 

tutkimuksessa kehittämään näiden aineistojen pohjalta sovelletun ohjeistuksen, 

jota voidaan hyödyntää vastaavanlaisissa applikaatioissa. 

Tutkielma tukeutuu arvioinnin eli evaluoinnin lähetysmistapaan aihetta 

käsiteltäessä. Pirkko Anttila (2007) määrittelee evaluoinnin olevan jonkun 

arvon, ansion ja merkityksen määrittämistä systemaattisesti, jossa 

arviointikohdetta suhteutetaan arvioinnin perusteeseen. Sanan kriteeri Anttila 

kuvailee olevan jonkin asian tai kohteen ominaisuus, ratkaiseva tunnus, jonka 

perusteella kyseessä oleva kohde voidaan erottaa muista tai osoittaa oikeaksi. 

Anttila jatkaa, että arvioinnin kriteerit voivat olla hyvin erilaisia, kuten 

taloudellisia, teknisiä, kulttuurillisia tai esteettisiä (Anttila, 2007, s. 15.)  

 

Tässä tutkimuksessa AR-sisältöjen luominen ja sijoittaminen fyysiseen 

kontekstiin asettavat raamit kriteereille. Miten hyvin teknisesti AR-sisältö toimii; 

onko AR-efekti toimiva ja sisällöllisesti mielenkiintoinen? Vangitseeko AR 

tarpeeksi onnistuneesti taiteilijan työtä ja teosten taustoja mobiilisti 

tarkasteltavaan digitaaliseen muotoon? Onko AR-sisältö käyttäjälähtöisesti 

helppokäyttöinen ja intuitiivinen; ilmeneekö käytössä selkeitä ongelmakohtia, 

joita pitää suoraviivaistaa? Onko AR-sisältöjä helppo luoda sisällöntuottajan 

näkökulmasta; pystyykö opettaja integroimaan AR-teknologian helposti 

esimerkiksi mediataiteen opetukseen? Onko tarjolla olevat AR-työkalut 

soveltuvia luokkatilanteeseen? Palveleeko AR näyttelykokemusta positiivisesti; 

laajentaako AR-teknologia taideteosten tarkastelua vai onko se vaikeasti 
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lähestyttävä ominaisuus, jonka käyttö jää vähäiseksi tarpeesta huolimatta? 

Tiivistäen tämän tutkimuksen keskeiset arvot ovat: 

 

1. kokemuksellisuus 

2. opetuksellinen 

3. käytettävyys 

4. säädeltävyys 

5. näkemyksellisyys. 

 

Tästä arvojen määrittelystä ja niiden pohjalta voimme luonnollisesti siirtyä 

tavoitteiden asettamiseen. Kokemuksellisena tavoitteena on luoda AR-sisältö-

demo, jossa teknologia tuo Kakslauttasen matkailukeskuksen ulkotiloissa 

sijaitsevaan taidekokoelmaan AR- kokemuksen, joka laajentaa teosten 

kokemista. Pyrkimyksenä on kehittää luovaa ja yllätyksellistä esitystapaa sekä 

uudenlaista tarkastelunäkökulmaa perinteiseen taiteeseen.  

 

Opetuksellisena tavoitteena AR-sisältö on informatiivisista lähtökohdista 

ponnistava ja siinä pyritään jakamaan tietoa taiteilijasta, hänen 

työskentelystään ja teoksen taustoista esimerkiksi teemallisesta näkökulmasta. 

Taiteilijan työtä tuodaan näkyväksi eri prosessien kautta, ja tämä avaa 

matkailijalle myös Arctic Art Weekin konseptia laaja-alaisemmin. 

 

Käytettävyyden tavoitteena on luoda, testata ja jatkokehittää AR-sisältöä 

sellaiseksi, jota kuka tahansa mobiililaitteen käyttäjä pystyy tarkastelemaan 

mahdollisimman helposti. Mikäli käytettävyydessä on hankaluuksia, täytyy 

pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja, esimerkiksi AR-alustan vaihtoa tai sisältöjen 

suoraviivaistamista.  

 

Säädeltävyyden tavoite on kehittää selkeät ja helposti seurattavat ohjeet AR-

alustojen käytölle ja sisältöjen luomiselle. Nämä ohjeet ovat suunnattu niille, 

jotka haluavat hyödyntää AR-teknologiaa sisällöntuottamisessa tai 

pedagogisessa roolissa, esimerkiksi museotyössä tai kuvataideopetuksessa. 
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Ohjeiden täytyy olla tarpeeksi universaalit, jotta ne on helposti sovellettavissa 

jatkossakin, vaikka AR-alustat ja työkalut muuttuisivatkin. Tästä huolimatta 

lähestymistapani on sidottuna nykyhetkeen ja tuon mukaan myös esimerkkejä 

konkreettisista tutoriaaleista, joita olen luonut tämän hetken AR-työkaluja 

varten.  

 

Aiempaan tavoitteeseen sisältyy myös näkemyksellisyyden arvo, jonka kautta 

tavoitteeksi syntyy myös halu katsoa kauas ja pohtia AR:n hyötyä 

tulevaisuudessa. Tarkoituksena on hyödyntää tämän hetken teknistä 

kehitysvaihetta, mutta tulevaisuuden trendejä ja AR:n roolia 

mobiiliteknologiassa on mahdotonta ennustaa. Asenne on kuitenkin 

positiivissävytteinen ja pääpainona on tarjota mahdollisuutta kehittää tapaamme 

tarkastella ja tutkia visuaalisten alojen sisältöjä erilaisesta näkökulmasta.  

 

Anttila (2007, s. 84) kirjoittaa siitä, miten hankkeen arviointi kohdistetaan joko 

kehittämishankkeeseen kokonaisuutena, jolloin kyseessä on summatiivinen eli 

kokoava päättöarviointi, tai sen osavaiheisiin, jolloin kyseessä on formatiivinen 

eli vaiheittainen arviointi. Tässä tutkimuksessa keskityn formatiiviseen 

arviointiin, jossa arviointia toteutetaan pitkin prosessin kulkua. Formatiivisessa 

arvioinnissa on useita vaiheita, joihin on syytä kiinnittää huomiota prosessin 

aikana. Tässä tutkimuksessa koen tärkeäksi esimerkiksi kiinnittää huomiota, 

miten käytännön työotteet ja -tekniikat toteutuvat prosessin aikana, tai miten 

vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttöönotto vaikuttaa työvaiheisiin. Jatkuva 

tarkastelu tapahtuu myös sisältöjen luomisen ja tarkastelun lopputuloksissa; 

milloin onnistuttiin, missä epäonnistuttiin ja mitkä ovat ongelmakohdat. Anttila 

(2007, s. 85) painottaa, että formatiivisessa arvioinnissa tärkeää on sisällön ja 

kontekstin asiantuntemus, käytännönläheisyys ja arvioinnin uskottavuus. 
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2 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI JA TOIMIJAT 
2.1 Ympäristötaidetta matkailun alueille-hanke 
 

Tutkimuksen yhtenä tärkeänä kontekstina on Ympäristötaidetta matkailun 

alueille-hanke (YMA).  Hankkeessa on tutkittu miten ympäristötaide ja matkailu 

voivat toimia yhteistyössä, kun kehitetään matkailupalveluita ja -ympäristöjä 

ottaen samalla huomioon kestävän kehityksen. Yhtenä esimerkkinä 

kehitystyöstä tällä saralla esittäytyy Kakslauttanen Arctic Resort-

matkailukeskus. Kuvanveistäjä Risto Immonen (2018) kirjoittaa Kakslauttanen 

Arctic Resortin olevan Jussi Eiramon omistama Sodankylän kunnassa sijaitseva 

matkailuyritys lähellä Saariselkää. Kakslauttanen on vuosien varrella hankkinut 

taidetta ja asettanut niitä esille hotelliympäristöön, aloittaen lumi- ja jäätaiteella, 

siirtyen myöhemmin vuosittain syntyviin puuveistoksiin (Immonen, 2018, s. 

148–149.)  

Kakslauttanen (2021) kuvailee alueella olevan mökkien lisäksi lumi- ja lasi-igluja 

sekä savusaunoja. Kakslauttasen tiloja on mahdollista myös vuokrata erilaisiin 

tapahtumiin ja yrityskokouksiin. Matkailukeskus on jaettu kahdelle eri alueelle: 

East Village ja West Village. Molemmilta alueilta löytyy matkamuistomyymälöitä 

ja ravintoloita. (Kakslauttanen, 2021). Molempien lomakylien ympärille on 

sijoitettuna yrityksen veistoskokoelma, jonka yhteyteen AR-sisältö luodaan. 

Tavoitteena on AR-teknologian avulla tuoda kokoelmaa näkyvämpään muotoon 

ja pohtia AR:n käyttöä osana kulttuurimatkailua. Vieraillessani 

matkailukeskuksessa kiinnitin huomiota siihen, miten suurin osa teoksista on 

asetettu luontoon osaksi ympäristöä, mutta monet teoskokonaisuudet ovat 

kiinteä osa Kakslauttasen rakennuksia ja alueen arkkitehtuuria. Näistä 

esimerkkinä mainittakoon reliefimäiset veistokset, jotka koristavat rakennusten 

pylväitä. 

Immosen (2018) mukaan matkailukeskuksen alueella on yhteensä 140 teosta, 

jotka ovat syntyneet Arctic Art Week-tapahtuman yhteydessä. Nämä veistokset 

ja reliefit jakautuvat molemmille matkailukeskuksen alueille. East Village pitää 

sisällään noin 50 teosta ja West Village 70. Arctic Art Week-tapahtumaan 
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kutsutaan paikalle kotimaisia ja ulkomaisia taiteilijoita työskentelemään 

matkailukeskuksen alueelle usean päivän ajaksi. Tapahtuman aikana luodut 

teokset luovutetaan lopuksi Kakslauttasen käyttöön. (Immonen 2018, s. 150.) 

Taiteellista sisältöä on siis alueella paljon ja ne muodostavat tunnistettavan 

piirteen matkailukeskuksessa. Tässä kuvanveistosymposiumissa luodut teokset 

esittäytyvät onnistuneena esimerkkinä siitä, miten taide ja erityisesti taiteen 

tekemisen prosessi on yhdistetty matkailupalveluun ja sen tarjoamiin fyysisiin 

ympäristöihin, missä matkailijat voivat tarkastella teoksia. Taide ja Arctic Art 

Week ovat oleellinen osa Kakslauttasen identiteettiä. 

 

 

2.2 Taidekartta-projekti: Veistokset aktiviteetiksi matkailijoille 

Toisena esimerkkinä YMA-hankkeessa esitellystä kehittämistyöstä on 

Taidekartta-projekti. Taidekartta-projekti koostui viisihenkisestä 

suunnittelutyöryhmästä, joista yksi olin minä itse. Ryhmän jäsenet olivat kaikki 

kuvataidekasvatuksen opiskelijoita Lapin yliopistossa. Tavoitteenamme oli 

suunnitella niin sanottua taidekartta-konseptia, jonka tehtävänä olisi aktivoida 

Kakslauttasen alueella kulkevia asiakkaita tutustumaan matkailukeskuksen 

teoksiin. Taidekarttaidean pääpainona olivat fyysiset kartat, mutta niissä 

esitettyihin sisältöihin halusimme pohtia myös AR-teknologian mukaan 

lisäämistä. Pääasiallinen tavoite on pohtia ja luoda uusia mahdollisuuksia 

taideteosten hyödyntämiseen Kakslauttasen kaltaisessa matkailukontekstissa, 

joka on Arctic Art Week-tapahtuman vuoksi melko poikkeuksellinen ympäristö 

teosten esittämiseen.  

Revontulimatkailu ja Lapin luontosuhde tulevat selkeästi esille Kakslauttanen 

Arctic Resortin markkinoinnissa, mutta laaja veistoskokoelma tuntuu jäävän 

vähän sivummalle. Taideteosten läsnäolo alueella on kuitenkin olennainen osa 

Kakslauttasen matkailukeskuksen ympäristöä ja yrityksen identiteettiä. 

Haasteeksi muodostuu, millä tavalla tehdä taideteosten kokemisesta tarpeeksi 
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merkityksellistä matkailukeskuksen asiakkaille, jotka näkevät teokset 

ympärillään, mutta toisinaan ilman tarvittavaa kontekstia. Taidekartta-tiimin 

ratkaisuna taideteokset nostetaan aktivoivaksi toiminnaksi samaan tapaan kuin 

muut yrityksen palvelut. Pääpainotus ideoitaessa sisältöjä alueelle oli 

ajatuksessa ”aistit auki liikkuminen ja teosten äärelle pysähtyminen” 

(Hautamäki, Kuokkanen, Matsi, Sandberg, Vainio, 2018, s. 154).  

Mobiiliapplikaatio, jota käytämme Taidekarttojen AR-sisällön suunnittelussa ja 

tarkastelussa, on HP Reveal-sovellus. Applikaatio oli suunnittelun aikaan 

vuonna 2018 ilmaiseksi ladattavissa Android- ja iOS-alustoille. Itse olen saanut 

Lapin yliopistossa pienimuotoisen koulutuksen HP Revealin käyttöön vuonna 

2014 mediakurssin yhteydessä. Tuohon aikaan kyseinen applikaatio tunnettiin 

vielä nimellä Aurasma. Applikaatio on käytettävyydeltään yksinkertainen, kuten 

suurin osa vastaavista AR-sovelluksista; käyttäjä osoittaa mobiililaitteellaan 

tiettyä kohtaa teoksesta ja digitaalinen lisäsisältö aukeaa laitteen ruudulle. 

Tämä avattava sisältö voi olla esimerkiksi kuvamateriaalia, videota, ääntä tai 

vaikka 3D-malleja.  

AR-teknologialla on mahdollista rikastuttaa katsojan kokemusta taideteosta 

tarkastellessa. Teknologia toimii interaktiivisesti ja reaaliaikaisesti ja sen avulla 

on mahdollista tuoda teoksen tarkasteluun esimerkiksi informatiivista tai 

toiminnallista lisäsisältöä. Tavoitteena on tätä kautta myös tuoda teoksia 

helpommin lähestyttävämmäksi erityisesti diginatiiville sukupolvelle. AR-

teknologialla on mahdollista avata teosten taustaa katsojalle ja tuoda mukaan 

sellaisia elementtejä, joita ei olisi mahdollista toteuttaa perinteisessä 

kokemusympäristössä. Samalla pystytään Kakslauttasen matkailukeskuksen 

kaltaisessa ympäristössä tuomaan enemmän näkyvyyttä myös Arctic Art 

Weekin taiteilijoille ja heidän teoksilleen. Taiteen taustoista kiinnostuneille 

voidaan tarjota vaikka lyhyt dokumentaarinen vilkaisu teoksen syntyvaiheille, 

esimerkiksi näyttämällä lisäsisältönä haastattelua taiteilijasta työnsä äärellä. 

Virtuaaliseen ympäristöön voidaan sisällyttää paljon informaatiota, joka muutoin 

olisi hankala tuoda esille muun muassa fyysisen sijainnin tai muiden 

olosuhteiden vuoksi. 
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2.3 Arctic Art Week: Kansainvälinen kuvanveisto osaksi matkailupalvelua 

Immonen (2018) kuvailee Arctic Art Week-tapahtumaa 

kuvanveistosymposiumina, joka järjestetään vuosittain elokuussa Kakslauttasen 

matkailukeskuksessa. 2000-luvun alussa syntyneen tapahtuman alkuperäisinä 

suunnittelijoina toimivat Teuvo Tuomivaara, Risto Immonen ja Jussi Eiramo. 

Tapahtumaan valitaan hakemusten perusteella 10-12 kuvanveistäjää ympäri 

maailmaa ja he työstävät matkailukeskuksessa puuveistoksia, jotka 

valmistuttuaan jäävät osaksi Kakslauttanen Arctic Resort taidekokoelmaa 

(Immonen, 2018, s. 149–150.)  

Taiteilijoiden kansainvälisyys ja tekijöiden erilaiset taustat tuovat 

monipuolisuutta alueelle syntyviin teoksiin. Tämän mielenkiintoisen 

veistoskokoelman mahdollisuuksien hyödyntäminen on kuitenkin rajallista 

teosten pirstaleisen sijainnin ja teostietojen esittämisen haasteen vuoksi. Arctic 

Art Weekin aikana syntynyt veistotaide on kuitenkin olennainen ja huomiota 

herättävä osa alueen visuaalista ilmettä, mutta tämä puoli on melko pienessä 

osassa markkinointia. Taidekäsityön ja nykytaiteen veistosten välinen raja jopa 

hämärtyy rakennuksiin luoduissa teoskokonaisuuksissa, ja maanläheinen 

veistotaide sopii erittäin hyvin niin luonnonmaisemaan kuin osaksi 

arkkitehtuuria.  

Kakslauttasen asiakkaat ovat voineet tutustua alueella teoksiin vapaasti ja 

itsenäisesti, mutta tämä saattaa jättää kokemuksen melko yksipuoliseksi, kun 

taiteeseen tutustutaan ilman taustatietoja teoksista ja tekijöistä. Arctic Art Week 

pitää sisällään paljon osallistujia ympäri maailmaa, joista jokaisella on omat 

lähtökohtansa taiteen tekemiseen oman kulttuurinsa ja henkilökohtaisen 

näkökulmansa kautta. Jotta Kakslauttasen laajan veistoskokoelman koko 

potentiaali saataisiin käyttöön, siitä olisi tehtävä matkailijalle helpommin 

lähestyttävä. Erityisesti matkailijoiden erilaiset taustat tuli ottaa huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa siten, jotta taiteen lähestyminen ja kokeminen olisi 

mahdollisimman mielenkiintoista ja innostavaa, mutta samalla kuitenkin matalan 

kynnyksen toimintaa. 



16 
 

Taidekartta-projektin AR-suunnittelun lisäksi olen tutkimuksessani ottanut 

kontekstiksi vuoden 2018 Arctic Art Week-tapahtuman ja siinä syntyneet 

taideteokset. Lähtökohtanani on suunnitella ja rajoitetusti myös toteuttaa AR-

sisältöjä liittyen näihin teoksiin, tarkoituksena keskittyä lähestyttävyyteen ja 

syventävään taidekokemukseen. Osallistun itse Arctic Art Weekille 

dokumentaristi-tyyppisessä roolissa, valokuvaamalla ja keräämällä materiaalia 

tulevia AR-demoja varten. Pyrin keskittymään erityisesti taideteoksen 

työskentelyprosessiin, jota on mahdollista seurata tarkkaan useita päiviä 

kestävän tapahtuman aikana. Tavoitteena on asettaa AR-sisällöt valmiisiin 

teoksiin Kakslauttasen alueella. 
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3 AUGMENTED REALITY – LISÄTTY TODELLISUUS 
 

3.1 AR:n historia ja rinnakkaisteknologiat 
 

Augmented Reality (AR) on teknologia, joka nykypäivänä yhdistetään vahvasti 

mobiililaitteisiin, videopeleihin ja sisällöntuottamiseen. Esimerkiksi erilaiset 

sosiaalisen median työkalut ovat täynnä niin sanottuja AR-suodattimia eli 

filttereitä, jotka muuttavat kuvattavan henkilön ulkomuotoa laitteen ruudulla. 

Tavallisesti tavoitteena on viihteellinen, huumoripitoinen lopputulos. 

Pyrkimyksenä on kuitenkin yhdistää meille näkyvä fyysinen maailma yhteen 

digitaalisen virtuaalimaailman kanssa. Erilaisten todellisuuksien yhdistelyä on 

ajatuksen tasolla kuitenkin pohdittu vuosikymmenten ajan. Lisätty todellisuus on 

konseptina melko vanha, minkä vuoksi se on vuosien varrella muokkaantunut 

useaan otteeseen vastaamaan sillä hetkellä käytettävää laitteistoa. 

Puhuttaessa AR-teknologiasta on myös syytä tarkastella sen 

rinnakkaisteknologiaa eli Virtual Realitya (VR). Suomenkieliset vastineet 

Augmented Reality- ja Virtual Reality-termeille ovat lisätty todellisuus ja 

virtuaalitodellisuus, mutta selkeyden vuoksi pyrin käyttämään lyhenteitä AR ja 

VR.  

VR on ideana vanhempi, ja sen juuret ovat nähtävissä esimerkiksi 

elokuvantekijä Morton Heiligin 1950-luvulla patentoimassa Sensorama-

laitteessa. Jason Jerald (2016) kuvailee Heiligin mukaan Sensorama-laitteen 

tarjonneen katsojalle vahvan elokuvaimmersion, jossa yhdistyivät 

stereoskooppinen värikuvamateriaali, laaja näkökenttä, stereoäänet, tuolin 

liikkuminen, tärinä, hajut ja ilmavirran puhallus. Isokokoisen laitteen äärelle 

istuttiin ja pää työnnettiin syvennykseen, jonka sisällä moniaistillinen 

mediakokemus pääsi toteutumaan (Jerald, 2016, s. 21.) 
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Kuva 1: Sensorama-laitteen mainos (Alqahtani, Daghestani, Ibrahim, 2017, s. 

78) 

AR-teknologian tutkimusalan pioneerina pidetty tohtori Ronald Azuma (1997) on 

aktiivisesti ohjannut AR-teknologian suuntaa sen kehityksen alkuvaiheissa ja 

määritellyt lisätyn todellisuuden seuraavasti: AR-teknologia on variaatio Virtual 

Reality-teknologiasta. Virtual Reality upottaa käyttäjänsä täysin synteettiseen 

ympäristöön, jossa hän ei pysty tarkastelemaan todellista maailmaa ollenkaan 

käytön aikana. AR-teknologia taas antaa käyttäjän tarkastella todellista 

maailmaa samanaikaisesti, kun virtuaalisia objekteja on superasemoitu eli 

yhdistetty todellisen maailman kanssa. Sen sijaan, että AR täysin korvaisi 

todellisen maailman, se täydentää sitä. Ideaalisesti tarkoituksena on siis saada 

sekä virtuaaliset että todelliset objektit olemaan yhtä aikaa samassa tilassa 

(Azuma, 1997, s. 356.)  

Huolimatta valtavista teknisistä harppauksista vuosien aikana, Azuman 

määritelmä teknologian alkuajoilta kuvaa varsin hyvin AR:n käyttötarkoitusta 

vielä nykypäivänäkin, vaikka laitteisto onkin hyvin erilainen verrattuna vuoteen 

1997. Myös Azuman kuvaus virtuaalitodellisuuden luonteesta upottaa 
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käyttäjänsä synteettiseen ympäristöön on jo nähtävissä Heiligin Sensorama-

laitteessa. Käyttäjän aistit ovat jatkuvan reagoinnin alla, jolloin ulkopuolinen 

maailma peittyy tuon kaiken moniaistillisuuden alle, osittain myös laitteen 

muotoilun vuoksi. AR taas vastaavasti konseptina vaatii sen, että käyttäjä 

pystyy edelleen tarkastelemaan ympäristöään, eikä immersio ole yhtä vahva 

kuin VR:ssä.  

Sensoramaa vastaavaa AR-käyttöistä laitetta saatiin odottaa vielä 

parikymmentä vuotta, kunnes Martirosovin (2017) mukaan harvardilainen 

professori Ivan Sutherland  kehitti vuonna 1968 ensimmäisen päähän 

asennettavan videonäyttölaitteen eli Head-Mounted Displayn (HMD). Laite 

ristittiin lyyrisesti nimellä The Sword of Damocles. Martirosov kuvailee, että 

tämä laite asetti käytettäessä tietokonegrafiikkaa todellisen maailman päälle. 

Kyseinen teknologia tultiin myöhemmin tuntemaan nimellä Augmented tai 

Merged Reality (Martirosov, 2017, s. 0709.) Nykypäivän mittapuulla laitteen 

massiivinen katosta roikkuva mekaniikka tuntuu kovin arkaaiselta ja jopa 

pelottavalta, joten ei liene ihme, että laite itsessään on nimetty antiikin Kreikan 

tarustoista tutulla anekdootilla. The Sword of Damocles kuulostaa myös 

käytettävyydeltään varsin rajalliselta ja laitteessa käytettävä wireframe-grafiikka 

antoi todennäköisesti melko primitiivisen virtuaalikokemuksen käyttäjälle. Tämä 

on kuitenkin ollut tärkeä askel teknologian kehittymisessä ja mahdollistanut 

meille nykypäivän helposti mukana kannettavat applikaatiot. 

Vuosikymmenten aikana sekä AR että VR ovat kehittyneet luonnollisestikin 

helppokäyttöisemmiksi ja monipuolisemmiksi. Nykypäivän AR-tekniikka on siis 

digitaalinen tarkastelutapa, jossa erilaista informaatiota on mahdollista lisätä 

näkymään todellisessa ympäristössä käytettävän laitteen avulla. Tätä 

informaatiota voi olla esimerkiksi kuvat, tekstit, videot, äänet tai vaikka 3D-

mallit. Nykypäivänä AR-teknologia on kohdistettu toimivaksi pääasiassa 

mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. AR on kuitenkin myös 

mahdollista saada toimimaan erilaisilla päähän asetettavissa laseilla.  
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AR-teknologiaa tarkastellessa on mainittava myös QR-koodi eli ruutukoodi, 

jonka avulla voidaan jakaa mobiililaitteille erilaisia linkkejä. QR-koodi on 

peruskonseptiltaan hyvin samanlainen AR-teknologian kanssa, ja monella 

tapaa mobiililaitteiden käyttäjille tutumpi teknologia sen yleisyyden vuoksi. On 

vaikea sanoa saavuttaako AR samanlaista yleistä käyttöä vuosien varrella kuin 

esimerkiksi QR-koodit, mutta mielestäni on silti tärkeää ottaa sen 

mahdollisuudet huomioon ja tehdä rohkeasti kokeiluja tämänhetkisen 

teknologian puitteissa. Joissakin AR-palveluissa QR-koodi on myös yksi tapa 

asettaa AR-sisältöä erilaisiin fyysisiin ympäristöihin. Oleellista on myös 

huomioida itse tekniikan historia; miten kaikki eri rinnakkaisteknologiat 

nivoutuvat yhteen ja miten niitä on hyödynnetty eri yhteiskunnan aloilla. AR-

teknologiaa on havaittavissa jo monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla, kuten 

arkkitehtuurissa, markkinoinnissa, kielenkäännössä, kirjallisuudessa, 

lääketieteessä,  musiikissa, navigoinnissa, tapahtumissa ja teollinen 

muotoilussa. 

 

Kuva 2: Esimerkki QR-koodista, joka osoittaa sivulle http://fi.m.wikipedia.org 

Andrew Kurbiko (2018) 
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Erilaisia VR-laitteita ja -sovelluksia on pyritty kehittämään vuosikymmenten 

aikana, mutta aiempi rajoitettu teknologia ei ole pystynyt kunnolla vastaamaan 

innovatiivisiin ideoihin monien tuotteiden kohdalla. Tästä syystä suurelle 

yleisölle suunnatut menneiden vuosikymmenten VR-tuotteet ovat monesti 

koettu taloudellisina epäonnistumisina. Vuonna 1994 julkaistu Nintendon Virtual 

Boy-pelikonsolissa pyrittiin yhdistämään videopelaamista VR-teknologiaan 

virtuaalilasien kautta. Matt Zachara ja José Zagal (2009) kuvailevat Virtual Boy-

konsolia yhdeksi suurimmista taloudellisista epäonnistumisista 

videopelimarkkinoilla. Syväluotaavassa teknisessä analyysissään he pyrkivät 

tunnistamaan syitä, miksi tämä stereoskooppista pelattavuutta edustava konsoli 

epäonnistui. Syitä löytyy niin designin kuin markkinoinninkin osalta (Zachara, 

Zagal, 2009, s. 99–100.)  

Viime vuosina on tosin ollut havaittavissa kasvavaa VR-trendiä, jonka aikana 

monet valmistajat ovat tuoneet omia lasejaan markkinoille. Virtuaalitodellisuus 

on tehnyt uutta paluuta viime vuosina suurelle yleisölle kohdistetuilla tuotteilla, 

samalla kun teknologia on ottanut laajoja harppauksia eteenpäin. Innovatiiviset 

ja uniikit ideat VR-laseilla tarkasteltavaa sisältöön alkavat viimeinkin olla 

mahdollisia toteuttaa. Aika näyttää ottavatko kuluttajat tämän uuden teknologian 

laaja-alaisesti omakseen. Tämä taustatieto mielessä haluan kuitenkin painottaa 

sitä, että vaikka uuden teknologian hyödyntäminen ei välttämättä saavuta 

välittömästi suurta suosiota, voi se kokea niin sanotusti uuden tulemisen vuosia, 

ehkä jopa vuosikymmeniä, myöhemmin. On siis hyvä innovoida ja hyödyntää 

tarjolla olevaa teknologiaa ja luoda sen puitteissa esimerkiksi pedagogisia 

sovelluksia, vaikka se nähtäisiinkin ohimenevänä ilmiönä. Tutkimuksessa 

kerätty tieto saattaa olla hyödyksi myöhemmissä käytännön sovelluksissa.  

Kolmantena teknologiaterminä esittelen vielä Mixed Realityn (MR), jonka voi 

nähdä selkeässä yhteydessä Augmented Realityyn. Paul Milgram ja Fumio 

Kishino (1994) määrittelevät termin niin, että Mixed Reality-ympäristö toistaa 

sisällään todellisen maailman ja virtuaalimaailman objekteja samassa tilassa. 

Mixed Reality-ympäristö ei siis sijaitse pelkästään fyysisessä tai digitaalisessa 

maailmassa, vaan on interaktiivinen sekoitus molempia. Tämä mahdollistetaan 
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hyödyntämällä sekä AR- että VR-teknologiaa. Mixed Reality on oleellinen osa 

virtuaalisuus-jatkumoa, jota Milgram ja Kishino visualisoivat alla olevalla 

asteikolla (Milgram, Kishino, 1994, s. 1322-1323.) 

 

 

Kuva 3: Reality-teknologiat ja niiden suhde toisiinsa (Milgram, Kishino, 1994, 
s.1323). 
 

 

Asteikko kuvaa eri Reality-teknologioiden suhdetta toisiinsa ja eri 

todellisuuksiin. Vasemmassa nurkassa on Real Environment eli todellinen 

ympäristö. Tämä tarkoittaa fyysistä todellisuuttamme, jossa tarkastelemme ja 

olemme vuorovaikutuksessa erilaisten asioiden ja esineiden kanssa. 

Augmented Reality (AR) tulee seuraavana, se on hyvin lähellä todellista 

ympäristöä, sillä digitaaliset sisällöt on yhdistetty todellisen ympäristön päälle. 

Seuraavana on Augmented Virtuality (AV) eli vapaasti käännettynä lisätty 

virtuaalisuus, joka taas viittaa toimintoon missä todellisia, fyysisiä asioita 

siirretään virtuaaliympäristöön, esimerkiksi 3D-skannaamalla. Oikeassa 

reunassa taas on Virtual Environment eli virtuaaliympäristö, joka taas on 

kokonaan digitaalinen. Ylhäällä on Mixed Reality-yläkäsite, joka jonka alle AR ja 

AV sijoittuvat. Kaikkea tätä kokonaisuutta kutsutaan nimellä Virtuality 

Continuum (VC).  

Näiden termien määrittelyt ovat toki hyvin vaihtelevia ja monesti sekoittuvat jopa 

toisiinsa. AR- ja MR-termejä käytetään joskus synonyymeinä toistensa kanssa. 

Mutta muuttumattomana pysyy kuitenkin tämän asteikon ääripäät: todellinen, 

fyysinen maailma sekä virtuaalinen digimaailma. Näiden kahden maailman 
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välillä eri teknologiat hakevat paikkaansa. Omat havaintoni ja kokemukset AR-

teknologian käyttämisestä arjessa ovat vuosien varrella olleet melko rajallisia, 

mutta kuitenkin kasvusuhdanteessa. Mielestäni yksi iso ongelma tämän 

teknologian hyödyntämisessä on suuri määrä eri applikaatioita ja 

serverialustoja, joihin sisällöt voi jakaa. Toinen vastaavanlainen teknologia eli 

QR-koodi on käytettävyydeltään yksinkertaisempi, sillä sen saa auki usealla eri 

applikaatiolla ja uudemmissa älypuhelimissa laitteen omalla kameralla. Kun 

AR:n tarkastelu ei ole sidottu yhteen ainoaan applikaatioon, sisältöjen ei 

myöskään tarvitse olla tallennettuna samalle serverille. QR-koodissa taas 

rajoittavana tekijänä on, että sisällöt ovat lähes poikkeuksetta URL-verkko-

osoitteita, jotka taas vaativat erillisen selaimen tarkastelua varten.  

Suurimmassa osassa QR-koodien käyttöä hyödynnetään yleensä vain 

verkkosivustojen jakamista ilman vuorovaikutusta ympäristöön, mutta AR-

sisältöä on silti mahdollista asettaa QR-koodiin. Tällöin skannatessa koodia 

avautuu verkkosivu, jonka taakse on rakennettu selainpohjainen versio AR-

skannaus-applikaatiosta, jonka avulla voi tarkastella AR-sisältöjä samaan 

tapaan kuin erillisellä applikaatiolla. Esimerkiksi Zapworks-palvelu, joka tarjoaa 

AR-työkaluja niin harrastelijoille kuin ammattilaisille ja on integroinut AR-

työkaluihinsa mukaan myös QR-koodin käyttämisen. Normaalisti Zapworks 

käyttää heidän omaa Zappar-applikaatiota ja Zapcode-logoja AR-sisältöjen 

tarkasteluun, mutta integroimalla QR-koodin AR-sisältöön on mahdollista 

käyttää tarkasteluun pelkästään modernia älypuhelimen kameraa. Uudemmissa 

puhelinmalleissa kamerat tunnistavat automaattisesti QR-koodin, jolloin ruudulle 

ilmestyy nettilinkki. Zapworksilla luotu QR-koodi antaa mahdollisuuden avata 

Zapworksin oma verkkosivu, joka toimii selainpohjaisena versiona heidän 

Zappar-applikaatiostaan. Näin voidaan hyödyntää kaikki palvelun tarjoamat AR-

sisältöjen tarkastelut, ilman erikseen ladattavia applikaatioita tai uniikkeja 

koodeja.  

 



24 
 

Useimmissa tapauksissa AR-sisältö on kuitenkin aina sidoksissa käytettävään 

applikaatioon, mikä vaikeuttaa sen lähestyttävyyttä. Kaksi erilaista AR-

skannaus-applikaatiota ei pysty lukemaan samaa AR-sisältöä, paitsi tietenkin 

silloin, jos sama materiaali on luotu ja jaettu molempien sovellusten omille 

servereille. Toistaiseksi mikään AR-applikaatio ei ole saavuttanut suosiota ylitse 

muiden. Suomessakin toimii muutamia AR-palveluja tarjoavia yrityksiä, joiden 

tarjontaan kuuluu muun muassa itse skannaussovellus sekä palvelimet, joille 

jakaa haluamansa sisällöt. Se mitä tässä tutkimuksessa kuitenkin haetaan, on 

helppokäyttöisiä, opetus- tai näyttelytilanteisiin soveltuvia applikaatioita. Laajan 

applikaatioiden määrän ja cross-platform-tyyppisen sisältöjenjakamisen 

puutteen vuoksi suosittelen itse QR-koodien hyödyntämistä niitä tukevissa 

palveluissa.  

Myös älylasit kuten Google Glasses ja Microsoftin Hololens, sekä headset-

tyyliset ratkaisut, pystyvät käyttämään AR-teknologiaa huomattavasti 

vahvemmalla immersiolla kuin mobiililaitteet. Puhutaan ns. puettavasta 

teknologiasta. Uudenlaisiin AR-tarpeisiin on kehitteillä koko ajan erilaisia laitteita 

ja tekniikoita, kuten älykontaktilinssit ja virtual retinal display (VRD). 

Oma ennustukseni on, että AR-teknologian käyttö luultavasti integroituu ajan 

myötä moniin palveluihin vastaamaan erilaisiin kuluttajan tarpeisiin. Muutoksia 

tähän suuntaan on jo nähtävillä. Facebook on ryhtynyt tarjoamaan kehittäjille 

mahdollisuutta sisällyttää AR-teknologiaa mm. palvelussa näytettäviin videoihin. 

Facebook omistaa myös Oculus VR-tuoteperheen, jonka VR-lasit ovat viime 

vuosina kehittyneet kevyemmiksi ja itsenäisesti toimiviksi laitteiksi. 

Varhaisemmat VR-lasit vaativat toimiakseen tietotokoneen prosessointivoimaa, 

kun taas tekniikan kehittyessä laseihin on saatu mahdutettua vaativa tekniikka 

valmiiksi sisään. Myöhemmin myös Facebookin omistuksessa oleva Instagram 

on ottanut AR-teknologiaa käyttöönsä.  

Integraation myötä erilliset AR-applikaatiot saattavat jäädä ajan kuluessa taka-

alalle. On kuluttajalle huomattavasti helpompaa käyttää AR:ää tutun 

applikaation ja laitteen kautta, kuin ladata uusi ohjelmisto ja opetella sen 
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käyttäminen. Mielenkiintoista on myös nähdä, miten pelillisyyden painottaminen 

kasvaa jatkuvasti markkinoinnissa, tiedottamisessa, opetuksessa ja mediassa. 

Ajankohtaisia aiheita ei käsitellä enää pelkästään keskustelupaneelien, 

uutisoinnin ja some-viestinnän kautta, vaan mukaan on tullut myös aiheeseen 

liittyvät, pienimuotoiset pelit. Koen että pelillisyys on oleellinen osa myös AR-

teknologiaa. 

 

3.2 AR-sisältöjen luominen ja tarkastelu 

AR-ohjelmia ja -palveluita on monia erilaisia, mutta kaikki toimivat lähestulkoon 

samalla tavalla. Tarvitset ensinnäkin mobiililaitteen, jolla tarkastella luotua AR-

sisältöä; tämä voi olla joko älypuhelin tai tabletti. Seuraavaksi tarvitaan 

applikaatio, joka skannaa AR-sisällöt, sekä palvelu, jossa AR-sisällöt luodaan. 

Joissakin tapauksissa nämä kaksi ovat yksi sama ohjelma, kuten on muun 

muassa HP Revealin kohdalla. Toisinaan ne ovat täysin erilliset, kuten Zappar 

ja Zapworks, jotka tämän vuoksi pystyvät tarjoamaan myös laajemman määrän 

työkaluja sisältöjen luomiseen.  

Perusperiaate AR-materiaalin luomisessa on, että laitteen ruudulle ilmestyvät 

AR-sisällöt, kuten kuva tai ääni, täytyy yhdistää jonkinlaiseen “trigger-kuvaan”, 

josta ohjelma tunnistaa, että tietylle alueelle on piilotettuna AR-materiaalia. 

Trigger-kuvaksi voidaan asettaa esimerkiksi uniikki printattu logo, jonka voi 

asettaa fyysiseen tilaan. Tätä toimintatapaa käyttää mm. Zapworks ja heidän 

skannausapplikaationsa Zappar. Joissakin AR-ohjelmissa on jopa mahdollista 

käyttää trigger-kuvana valokuvaa tilasta, jonka avulla ohjelma tunnistaa 

ympäristön ja asettaa AR-sisällöt halutuille paikoille. Tätä käyttää mm. HP 

Reveal. Tämä ominaisuus on tosin monien ohjelmien kohdalla maksumuurin 

takana, ja käytön vaatimuksena on, että kyseessä olevassa tilassa ei tapahdu 

isoja muutoksia, eli sen täytyy siis vastata mahdollisimman hyvin aiemmin 

otettua valokuvaa. Käytännön esimerkkinä voidaan mainita seuraavanlainen 

tilanne:  
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Esimerkki: Käyttäjä ottaa pihalla olevasta leikkimökistä trigger-kuvan ja asettaa 

siihen hauskan piirroshahmon AR-sisällöksi. Tässä tapauksessa trigger-kuvan 

skannaaminen toimii varmasti jonkun aikaa hyvin, mutta ajan myötä sen toimiva 

aktivointi muuttuu koko ajan paljon vaikeammaksi. Pihalla oleva valaistus 

saattaa muuttua ja viimeistään vuodenajan muuttuminen rikkoo toimivuuden 

täysin. Myös sääolosuhteet saattavat kuluttaa rakennusta ja vaikuttaa 

esimerkiksi värien tunnistamiseen applikaatiolla. 

Applikaatio tarkastelee siis näkemäänsä kaksiulotteisena kuvana, jonka täytyy 

vastata alkuperäistä trigger-kuvaa niin hyvin kuin mahdollista. Tästä syystä 

trigger-kuva kannattaa rajata niin, että siinä näkyy vain mahdollisimman 

muuttumattomia asioita. Toimivuutta parantaa myös se, jos tilaan saa aina 

samanlaisen valaistuksen. Joissakin AR-palveluissa, kuten Zapworksissa, 

trigger on jaettu ikään kuin kahdeksi osa-alueeksi: skannattavaksi logoksi ja 

tracking/target image-kuvaksi. Uniikki logo kertoo applikaatiolle, että lähellä on 

AR-sisältöä, ja tracking image pitää sisällään rajan, mille alueelle sisältö 

asetetaan. Nämä molemmat osa-alueet täytyy asettaa lähelle toisiaan, jotta AR-

efekti toimii. 

Esimerkki: Seinällä on isokokoinen maalaus, johon halutaan asettaa AR-

inforuutuja tiettyihin, tarkkoihin kohtiin. Jotta tämä saadaan toimimaan, 

asetetaan taulun viereen uniikki Zapworks-logo ja tracking-imagena toimii taulu 

itsessään. Zapworks-palvelussa asetetaan sisällöt oikeille kohdille tracking-

imagen avulla, ja kun kokonaisuutta skannataan Zappar-applikaatiolla, sisällöt 

asettuvat oikeille paikoille.  

Eli asian voisi yksinkertaistaa näin: trigger ilmoittaa applikaatiolle millaista AR-

sisältöä on tarkoitus esittää, mutta tracking/target image kertoo applikaatiolle, 

mihin kohtaan ne pitää sijoittaa. Viimeisenä tarvittavana asiana on tietenkin itse 

AR-materiaali, jonka haluaa ilmestyvän näytölle. Joissakin applikaatioissa tästä 

käytetään nimitystä overlay-sisältö. Eli overlay-sisältö voi olla esimerkiksi kuvaa, 

videota, ääntä, linkkejä, 3D-malleja tai vaikka inforuutuja. 
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Kuva 4: AR-sisällön elementit. Kuva: Tommi Sandberg, 2018. 

 

3.3 AR:n sovellutuksia eri projekteissa 

Informatiiviseen AR-sisältöön on viime vuosina päädytty Suomessa useissa eri 

kulttuurin ja historian ympäristöissä. Tutkija Maria Huokkola (2017) kertoo 

blogissaan projektista, jossa luotiin AR-teknologiaa hyödyntävä Turku Castle in 

Your Hands-sovellus. Kyseessä on Turun linnaa varten kehitetty AR-sovellus, 

jonka tehtävänä oli antaa lisätietoa linnan hallitsijamuotokuvista. Projekti oli 

kaksivuotinen Turun yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun EU-rahoitteinen 

kehityshanke. Monipuolinen sovellus ei kuitenkaan päätynyt valmiiksi tuotteeksi, 

joka olisi ollut linnan kävijöiden käytössä, mutta kokonaisuudesta tuli kuitenkin 

käytettävissä oleva demoversio, jota oli mahdollista käyttää esimerkiksi 

pedagogisen toiminnan ja opetuksen tukena (Huokola, 2017.) 
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Pro Gradun kokoisessa tutkimuksessa ei tietenkään ole mahdollista päästä 

läheskään samanlaisiin mittasuhteisiin kuin Turku Castle in your Hands-

projektissa, mutta päämäärä on tietyllä tapaa hyvin samanlainen. Tehtävänä on 

luoda erilaisia demoja tai esimerkkitapauksia, joiden runkoa on mahdollista 

myöhemmin hyödyntää vastaavanlaisissa pedagogisissa projekteissa. 

Tarkoituksena on kuitenkin pitää laajuus tutkielman kokoisena. 

HAM-taidemuseon Tove Jansson-näyttelyssä hyödynnettiin AR-teknologiaa 

Janssonin kahdessa isossa freskossa, joissa palvelun tuotti suomalainen Arilyn-

yritys. Arilynin markkinointipäällikkö Liisa Mathlin esittelee Arilynin verkkosivuilla 

tuoreimpia projekteja, joissa yritys on ollut AR-sisällön tuottajana, esimerkkeinä 

muun muassa Pepe Deluxén uusi albumi, joka pitää sisällään myös 

virtuaalitaidenäyttelyn (Mathlin, 2021). Arilynin lisäksi muutkin yritykset ja tahot 

ovat tuoneet osaamistaan esille erilaisissa merkittävissä 

kulttuurinähtävyyksissä. Aiemmin mainitun Turun linnan lisäksi myös Hämeen 

linnan tiloihin on luotu käyttöön AR-sisältöä, joka tuo käyttäjien ruuduille 

virtuaalisen kuvan siitä, miltä Hämeen linnan historiallinen Ritarisali on näyttänyt 

yli 500 vuotta sitten. Turun yliopiston lisätyn todellisuuden tutkija Timo 

Korkalainen (2017) kuvailee sovellussisällön tuovan laitteeseen rakenteellisen 

kokonaiskuvan kyseisestä tilasta, jossa näkyy esimerkiksi aikoinaan keskiajalla 

olleet holvikaaret. Ajan tuomia muutoksia kuvaava sovellus on nimeltään 

Muuttuva Ritarisali, ja sisältöä on tarkoitus laajentaa jatkossa 

kerronnallisempaan suuntaan esimerkiksi virtuaalisten keskiaikahahmojen 

kautta. Muuttuva Ritarisali on osa MIRACLE-tutkimushanketta, jossa on 

mukana Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistoista tutkimusyksikköjä, sekä 

yrityksiä ja julkisia toimijoita (Korkalainen, 2017.) Tämä AR-sovellussisältö on 

kehitetty valmiiksi tuotteeksi, jota Hämeen linnan vierailijat voivat itsenäisesti 

käyttää. Turun yliopiston erikoistutkija Teijo Lehtosen mukaan sovelluksen 

pääpaino on ollut kulttuuriperinnön esittelyssä, kulttuurimatkailussa ja 

luokkahuoneen ulkopuolisessa oppimisessa (Lehtonen, 2017).  
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Samanlaiset päämäärät on hyvä ottaa lähtökohdaksi myös suunniteltaessa AR-

sisältöä Kakslauttasen veistoskokoelman tueksi. Taide on erittäin oleellinen osa 

alueen identiteettiä, ja teokset ehdottomasti kannattaa valjastaa 

kulttuurimatkailun osaksi. Samalla voidaan tuoda esille opettavaista sisältöä 

taiteilijoiden työskentelystä, materiaalien käytöstä ja teemojen taustoista. 

Oleellinen puoli veistoskokoelmassa on globaalius, joka syntyy Arctic Art Week-

tapahtumassa, johon osallistuu taiteilijoita ympäri maailmaa.  

Vaikka AR:n sisältökokonaisuudet sopivatkin erityisen hyvin kuvataiteen 

maailmaan, on onnistuneita AR-sisältöjä luotu muillakin yhteiskunnan aloilla. 

Markkinoinnissa on esimerkiksi AR-sisällöllä herätetty printtimainos eloon 

interaktiivisella lisäsisällöllä. Tekniikka & Talous uutisoi, kuinka Arilyn on 

kehittänyt Valion maitopurkkiin AR-sisältöä, jonka kautta saadaan esiin Aku 

Louhimiehen Tuntematon sotilas-elokuvan traileri AR-skannaamalla purkin 

kylkeä (Tekniikka & Talous, 2017). Tapahtumanjärjestäjillä on erityisesti tarvetta 

navigointiopastukselle, joka voidaan toteuttaa AR:n avulla. Näin on toiminut 

esimerkiksi Messukeskus. Viestintäpäällikkö Tarja Gordienko (2017) kirjoittaa 

markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mrouen kertovan, että tapahtumassa 

käytettävä applikaatio helpottaa messuvierasta löytämään tapahtumasta eri 

osastoja tai vaikka ravintoloita. Gordienkon mukaan Mroue myös kuvailee 

kyseessä olevan ensimmäinen isojen tilojen jaettu kaupallinen AR-applikaatio, 

joka on suunnattu suuren yleisön käyttöön Suomessa (Gordienko, 2017.)  

Teollisuudessa työntekijät voidaan kouluttaa työympäristön tehtäviin erityisillä 

AR-laseilla, jotka voivat toimia myös työvälineenä. Esimerkkinä mainittakoon 

Intelin kehittämä DAQRI-älykypärä. Painettua kirjallisuutta voidaan laajentaa 

AR-teknologialla lisäämällä tarinaan äänen. Viime vuosina muun muassa Miina 

ja Manu-älysatukirjat ovat valjastaneet AR-teknologian osaksi kirjakokemusta. 

Älykirjat ovat periaatteessa 1980- ja 1990-lukujen musiikkisatukirjojen 

nykypäivän vastineita, joissa AR on korvannut perinteisen C-kasetin ja CD-

levyn.  
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3.4 Mediaopetus ja diginatiivi sukupolvi 

Lasten digilaitteiden käyttöä ovat käsitelleet Satu Irisvik ja Jenni Utriainen 

kirjassaan Kuinka kasvattaa diginatiivi. Heidän mukaansa digitalisaatio näkyy 

vahvasti koulujen opetussuunnitelmassa, ja päiväkotien varhaiskasvatuksessa 

opetellaan jo käyttämään tablet-tietokoneita (Irisvik, Utriainen, 2017, s. 9). 

Digitalisaation lisääntyminen luonnollisestikin herättää paljon keskustelua ja 

mielipiteitä siitä, miten tarpeellista digiopettaminen on lapsille ja mitä siitä 

voidaan hyötyä. Itse näen esimerkiksi AR-teknologian yhtenä informaation 

vastaanottamis- ja hakukeinona, samalla tavalla kuin vaikka internetin 

hakukoneet. AR:ssä painotus onkin ennemminkin siinä, että ympäristö 

huomioidaan ja tiedostetaan paljon vahvemmin. Tarvittava informaatio saadaan 

näin osaksi paikkakokemusta, ja uskon että tämä toimii positiivisesti 

oppimiskokemuksessa. Irisvik ja Utriainen painottavat, ettei tieteellistä tietoa 

laitteiden haitallisuudesta opetuksessa ole toistaiseksi tuotu esille (Irisvik, 

Utriainen 2017, s. 9). AR-teknologiaa voidaan tarkastella mielestäni myös 

tiedotustapana tai jopa tiedonhakumenetelmänä siinä missä mikä tahansa 

muukin palvelu tai informaation jakokanava. AR-sovelluksen kohdalla tieto on 

vain luotu helposti saatavilla olevaksi, paikkasidonnaiseksi ja osaksi kokemusta.  

Diginatiivi on Irisvikin ja Utriaisen (2017) määritelmän mukaan lapsi, joka on 

syntynyt maailmaan, jossa Internet on aina ollut olemassa ja näin ollen on 

kasvanut käyttämään vaivatta erilaisia digilaitteita. Irisvik ja Utriainen kirjoittavat, 

että Suomessa 7-8-vuotiaista 97 prosenttia on pelannut digitaalisia pelejä, ja 

lähes kaikki yli 2-vuotiaat lapset ovat käyttäneet internetiä. Digitaaliset laitteet, 

media ja internet ovat olennainen osa nykypäivän arkea, myös lasten kohdalla. 

He ovat pienestä asti tottuneet elämässään käyttämään mobiililaitteita, 

selaamaan internetiä, pelaamaan videopelejä ja yhä etenevässä määrin 

toimimaan aktiivisesti verkkoyhteisön jäseninä. Tällaisista lapsista, jotka ovat 

koko ikänsä tottuneet käyttämään digitaalisia laitteita, käytetään sanaa 

diginatiivi (Irisvik, Utriainen, 2017, s. 9.) Termin diginatiivi on luonut 

koulutuskonsultti Marc Prensky artikkelissaan Digital Natives, Digital 

Immigrants. (Prensky, 2001, s. 1–2). 
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Irisvik ja Utriainen kuitenkin huomauttavat, että tästä nimityksestä huolimatta 

diginatiivit tarvitsevat silti mediakasvatusta, jotta oppivat liikkumaan ja 

toimimaan digitaalisessa maailmassa (Irisvik, Utriainen, 2017, s. 9). AR-

teknologian käyttöönotto on diginatiiveille helppo sisäistää, joten haasteet 

tulevat mielestäni ennemminkin mielenkiintoisten, kasvattavien ja hyödyllisten 

sisältöjen luomisessa. Diginatiivien maailma on tahdiltaan varsin nopea, ja 

mikäli sisältö ei houkuttele tarpeeksi, voi reaktiona olla siirtyminen muuhun 

aktiviteettiin. Sisällöt täytyy osata markkinoida oikein. 

Mediakasvatus on otettu huomioon myös koulujen opetussuunnitelmissa, jossa 

sen tarkoituksena on tähdätä mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen, 

sekä niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Lukion opetussuunnitelman 

perusteissa (2015) mediakulttuurin ja -kasvatuksen roolia painotetaan entistä 

enemmän Osallisena mediassa (KU3)-kurssin muodossa. Tärkeänä tavoitteena 

on sisäistää mediakulttuurit identiteettien rakentajina sekä kulttuuriperinnön 

uudistajina. Myös virtuaaliset ympäristöt on otettu opetussuunnitelmassa 

huomioon, johon myös AR lukeutuu. Lukion opetussuunnitelman perusteissa 

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)-kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä 

on mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 

(Opetushallitus, 2015, s. 216.)  

Itse koen, että virtuaalisissa ympäristöissä on suuri potentiaali luoda hyödyllisiä 

digitaalisia informaatiopaketteja, joita on helppo ja nopea selata. Teknologia on 

mahdollistanut älypuhelimien kautta monenlaiset applikaatiot, joita hyödyntää 

tässä asiassa. Samaan tapaan kuin internet on tarjonnut meille pääsyn 

informaation äärelle missä vain, on virtuaalisilla ympäristöillä mahdollista liittää 

spesifinen tieto fyysisesti paikkaan. Näin ollen tietoa ei tarvitse erikseen etsiä 

hakusanoilla, vaan se on tarjolla esimerkiksi AR-teknologian kautta paikan 

päällä. Perinteisessä digitaalisessa tiedonetsinnässä saattaa ongelmana olla 

myös se, ettei tietoa etsiessä osaa valita oikeita hakusanoja. Tähän ongelmaan 

voi vastata AR-teknologia, jonka avulla voidaan fyysistä paikkaa kuvaamalla 

vastaanottaa oleellista informaatiota ilman tarkkoja hakusanoja.  
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Oma näkökulmani mediaopetuksen haasteisiin ja sisältöihin on optimistinen ja 

toiveikas. Tommi Sandberg (2021, s. 46) kuvailee mediaopetuksen luonteen 

oleellisena osana jatkuvan muutostilan, jonka keskiössä ja liikkeelle panevana 

voimana on teknologian kehitys, lasten ja nuorten oman kuvakulttuurin 

muutokset sekä erilaiset painotukset mediasisällöissä, joita kulutamme 

yhteiskunnassa. Erityisesti teknologian kehitystä voi tulkita monella tapaa. Liian 

nopea siirtyminen toimintatavoista toiseen ohjelmistojen ja laitteistojen kohdalla 

voi aiheuttaa monille turhautumista, erityisesti kun uusia tietoja pitää pystyä 

samanaikaisesti integroimaan opetussisältöihin. Kuitenkin tämä tekninen 

evoluutio on se, mikä lopulta synnyttää kestävää innovointia. Ja mitä tulee 

mediaopetuksen olemukseen, sen suuri vahvuus on ajankohtaisuudessa. 

Sandberg (2021, s. 46) kirjoittaa mediaopetuksen olevan tuoretta, 

kantaaottavaa ja lähellä lasten ja nuorten kokemusmaailmaa sisältöjen 

puolesta. Media ei ole pelkästään tätä hetkeä ja uusimpia laitteita, vaan 

opetuksessa tähdätään kuitenkin aina myös eteenpäin. 

Mediaopetuksesta ja sen tulevaisuudesta keskusteltaessa aiheena ovat 

monesti käytettävä laitteisto ja ohjelmistot. Nämä luonnollisestikin asettavat 

tietynlaisia rajoitteita siihen ketkä voivat osallistua, millä tavalla ja missä tilassa. 

Mediaopetus, sisällönluominen ja tuotosten tarkastelu voi luonteeltaan olla siis 

hyvinkin paikka- ja laitesidonnaista toimintaa. Sandberg (2021, s. 46) huomioi 

mediaopetuksen yhdeksi ongelmakohdaksi mediasisältöjen asettamisen ja 

esittämisen fyysisissä tiloissa, jolloin ripustus vaatii monitoreja, toistolaitteita, 

verkkovirtaa ja aikaa toteuttamiseen. Omassa opetuksessa olen törmännyt 

vastaavanlaisiin haasteisiin ja olen tehnyt erilaisia kokeiluja, miten AR-

teknologia voisi toimia yhtenä mahdollisena ratkaisuna tälle tilanpuutteelle. Kun 

opetuksessa syntyy erilaisia multimediasisältöjä, kuten kuvaa, ääntä, tekstiä ja 

videota, ne helposti jäävät fyysisten tuotosten varjoon esille asettamisen 

kanssa. Sisällönluomisen jälkeen tiedostot monesti unohtuvat kiintolevyille tai 

vaikka tablettien sisäiseen muistiin. AR:n avulla on mahdollista ripustaa teoksia 

virtuaalisesti erilaisiin paikkoihin, kuten luokkatilaan. Omien oppilaideni kanssa 

olemme asettaneet esimerkiksi muovailuvaha-animaatioita fyysisten 
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piirustusten yhteyteen. Kun piirrosta kuvaa applikaatiolla, on mahdollista 

tarkastella ruudulta myös animaatiota AR:n avulla. 

Toki AR:n sisällyttäminen opetukseen synnyttää omat haasteensa, mutta koen, 

että tämän teknologian vahvuudeksi voidaan mainita helppo sisäistettävyys. AR 

ei vaadi erityistä laitteistoa, vaan minimissään on mahdollista luoda ja 

tarkastella sisältöä pelkällä mobiililaitteella, oli kyseessä sitten älypuhelin tai 

tabletti.  Mielestäni myös ohjelmistojen perustoimintoja on melko nopea 

sisäistää ja siirtää tämä tieto oppilaille. AR-sisältöinä voivat toimia joko 

opetuksessa oppilailla syntyvät mediasisällöt, tai mahdollisesti informatiiviset 

opettajan luomat AR-sisällöt. Sovellusmahdollisuuksia on siis monia riippuen 

siitä, minkälaiset pedagogiset tarpeet ovat pääosassa. Sandberg (2021) 

esittelee kolme erilaista esimerkkiä liittyen AR:n hyödyntämiseen 

mediasisältöjen ollessa aiheena: 

 

Esimerkki 1: Oppilaat ovat tehneet yhteisteoksena 

lyhytelokuvan, jota varten on suunniteltu myös 

mainosmateriaalia julisteen muodossa. 

Mainosjulisteeseen on yhdistetty AR-sisältönä itse 

lyhytelokuva kokonaisuudessaan, jonka saa näkyviin, kun 

juliste skannataan applikaatiolla.  

 

Esimerkki 2: Graafinen suunnittelija luo ja printtaa itselleen 

käyntikortteja, joihin on upotettu AR-materiaalia. Korttien 

perinteinen rooli ei muutu, mutta sitä laajennetaan tai 

parannellaan (mihin AR:n englanninkielinen nimi 

viittaakin). Näin AR ei ole enää paikkasidonnainen, vaan 

esinesidonnainen kokonaisuus. Skannaamalla 

käyntikorttia missä tahansa ilmestyy laitteen ruudulle esiin 
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graafisen suunnittelijan nettisivut, portfolion ja 

työesimerkkejä. 

 

Esimerkki 3: Oppilas luo sekatekniikalla teoksen, jossa on 

yhdistelty perinteisiä taiteen tekemisen välineitä sekä 

multimediaa. Teos voi olla vaikka maalaus, jota AR-

skannaamalla saa esiin äänimaailmaa tai erilaisia 

visuaalisia tasoja, joita on digitaalisesti muokattu. 

(Sandberg, 2021, s. 47) 

 

Mediaopetuksessa on toki oleellista ottaa huomioon eri ikäisten oppilaiden 

taitotaso ja tutustuttaa heitä sopivassa määriin uusiin työvälineisiin. AR on 

helposti sovellettavissa oleva teknologia, sillä monet AR-palvelut tarjoavat 

monipuolisia välineitä eri tarkoituksiin. Tämän tutkielman kirjoittamishetkellä 

olen havainnut opetukseen suositeltavaksi palveluksi Zapworksin ja heidän 

applikaationsa Zapparin. Zapworks-verkkosivuston työkalujen avulla on 

mahdollista luoda monimutkaisten AR-sisältöjen lisäksi myös 

yksinkertaisempaa AR-materiaalia printattavien logojen avulla. Zappar-

applikaatio tunnistaa AR-sisällöt parhaiten silloin kun käytetään näitä uniikkeja, 

tunnistettavia logoja. Näitä käyttämällä AR-rakenne on aina samanlainen, mutta 

helposti rakennettavissa. Sisältö voi koostua esimerkiksi kuvista, linkeistä tai 

äänestä. Hyödyntämällä näitä Zapcode-logoja, AR-sisältöä on mahdollista 

ripustaa yksinkertaisesti tulostamalla ja kiinnittämällä logon fyysisesti tilaan.  

Sandberg (2021) esittää tämäntyyppisen sisällön luomisen lisäävän helposti 

myös pelillisyyttä ja leikkisyyttä. Mikäli vastaavanlaista AR-kokeilua otettaisiin 

osaksi kouluympäristöä, voisi yksi mahdollisuus olla jonkinlainen rasti-tyyppinen 

mediakierros ympäri oppilaitosta. Pysähdyspisteiden kohdalle voisi olla 

piilotettuna skannausta odottava AR-logo, jota kuvaamalla avautuu 

multimediatehtäviä, jotka oppilaiden on tarkoitus ratkaista. Mahdollisuutena on 
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myös ottaa opetukseen mukaan videota, ääntä ja kuvamateriaalia, jota oppilaat 

voivat omatoimisesti tutkia missä vaan. Näin voidaan teknologian avulla jakaa 

oppimisprosessia myös muihin yhteyksiin luokassa tapahtuvan opetustilanteen 

lisäksi (Sandberg, 2021, s. 47.) 

Tietotekniikan muutokset vaikuttavat vahvasti siihen, miten kulutamme 

digitaalista sisältöä. Älypuhelinten vallankumous on tuonut uudenlaisia tapoja 

tarkastella ympäristöä ja kokea asioita, samalla kun teknologia ja internet ovat 

integroituneet osaksi normaalia arkeamme. Niiden äärelle asettuminen ei ole 

enää irrallinen tapahtuma, vaan oleellinen osa digitaalista kokemusjatkumoa. 

Saattaa olla, että AR- ja VR-teknologioiden käyttökin arkipäiväistyy laitteiden 

kehittymisen myötä, eikä niitä hyödyntävien applikaatioiden käyttö ole enää 

vahvasti erillinen, keskittymistä vaativa tapahtuma. Näillä teknologioilla on 

mahdollisuus toimia mediaopetuksen keskiössä, luoden erilaisia työkaluja 

opetukseen ja oppimiseen. Sandberg (2021) selittää, että VR:n tarjoama 

lähestymistapa on vahvaa immersiota täysin digitaaliseen maailmaan, kun taas 

AR:n lähtökohtana on tavoitella virtuaalisten ja fyysisten ympäristöjen välisten 

rajojen hälventämistä. Erilaisia todellisuuksia voidaan siis yhdistää ja 

synkronoida, jolloin ne toimivat kuin kahtena eri tasona. Teknologian avulla 

pystytään kuvaamaan aihetta yhtä aikaa monesta eri näkökulmasta. joita 

katsoja tarkastelee kuitenkin yhtäaikaisesti (Sandberg, 2021, s. 48.)  

Uudet innovaatiot tulevat muokkaamaan elämäämme jatkossakin, mutta 

mielestäni oleellista ei ole keskittyä liikaa tekniseen puoleen ja suosittuihin 

palveluihin. Oleellisempaa on keskittyä pohdiskelevampaan asenteeseen ja 

pyrkiä näkemään kokonaisuuksia mediatyökalujen sisällä. Miten mikäkin 

innovaatio muuttaa ajatteluamme ja käyttäytymismallejamme? Diginatiiveilla 

teknologiamuutokset tuntuvat todennäköisesti kevyempinä ja heidän 

suhtautumisensa tulevaisuuden medioihin on luultavasti hyvin 

vastaanottavainen. Kehityksen ollessa jatkuvaa, teknologiamuutosten rajat 

alkavat hämärtyä. Sandberg (2021) kirjoittaa, että yksilöllä ei välttämättä ole 

mahdollisuutta vaikuttaa tekniseen muutokseen, mutta siinä luotuihin sisältöihin 

kyllä. Teknologian kehitys on tarjonnut meille mahdollisuuden jättää oma 
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digitaalinen kädenjälki virtuaaliseen maailmaan. Tämä toki tuo mukanaan myös 

vastuun sen sisällöstä (Sandberg, 2021, s. 48.) Itse haluan painottaa 

nimenomaan sisältöjen merkityksellisyyttä, kun näitä digitaalisia työkaluja 

käytetään. AR ja muut vastaavat teknologian tarjoavat tavallaan alustan omalle 

luovalle toiminnalle, jolloin on oleellista pohtia millaisia arvoja esimerkiksi nämä 

sisällöt edustavat. Laitteistot vanhenevat, alustat muuttuvat ja syntyy uusia 

työvälineitä, ja juuri tästä syystä on suositeltavaa perehtyä tarkkaan arvojen ja 

sisältöjen määrittelyyn. Mielestäni AR:n käyttämisessä on potentiaalia näiden 

asioiden pohdintaan, sillä paikka- tai esinesidonnaisuus tarjoaa monipuolista 

lähestymistapaa moniin eri aiheisiin. 

Digitaalisten kädenjälkien kautta haluan vielä korostaa myös lapsille ja nuorille 

tärkeää paikkasuhteiden luomista. Kouluympäristöissäkin on tavoitteena lisätä 

hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi oppilaiden omien 

tuotosten esilletuomisella. Toki samalla tapahtuu myös lasten ja nuorten omaa 

paikkasidonnaisuuden kehittämistä, kun oppilaat ottavat tavalla tai toisella 

fyysistä ympäristöä omakseen. Fyysistä paikkasuhteiden luomista ja tilan 

haltuun ottamista on jo pidemmän aikaa tarjottu lapsille ja nuorille luvallisin 

keinoin esimerkiksi ohjatun graffititaiteen avulla. Sandberg (2021) esittää 

paikkasuhteiden luomisen digitaalisten välineiden ja median kautta olevan 

luonnollista jatkumoa fyysiselle paikan haltuun ottamiselle. AR-teknologian 

avulla oppilas voi ripustaa omaa mediasisältöään haluamiinsa paikkoihin, 

jättäen näin oman digitaalisen kädenjälkensä (Sandberg, 2021, s. 48.) Uskoisin 

tämän samalla vahvistavan oppilaan suhdetta tilaan. Omissa opetusryhmissä 

olen havainnut, että AR-sisältöjen leikillisyys ja piilottaminen kiehtoo oppilaita. 

Omien tuotosten esille asettaminen on innostavaa, varsinkin kun oppilas itse 

saa olla prosessissa aktiivisena toimijana. 

Sandberg (2021) kirjoittaa miten Tokiossa toimivan teamLabin moniaistillinen 

sisällöntuottaminen on hyvä esimerkki ihmisten innovatiivisuuden, innostuksen, 

ja IT-taitojen yhdistämisestä taiteen kentällä. Mediaopetus vaatii hyvää 

soveltavuuden taitoa, ja AR-teknologiaa voidaan laajentaa moneen eri 

suuntaan innostavan suunnittelun kautta. AR voidaan nähdä ennemminkin 
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ilmaisumuotona idealle ja ajattelutavalle (Sandberg, 2021, s. 48.). Teknologiaa 

hyödyntäessä ei kannata liikaa sitoutua yhteen ainoaan palveluun tai 

ohjelmistoon, sillä ne kaikki voivat yhtäkkiä jäädä vaille valmistajan tukea. 

Isompiin kokonaisuuksiin keskittyminen tarjoaa paremman mahdollisuuden 

soveltaa jo opittuja taitoja tietyn teknologian äärellä.  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
 
 
 
Design-tutkimus on tutkimusstrategia, jonka tarkoituksena on kehittää sekä 

teoriaa että käytäntöä kyseessä olevasta aihealueesta, eikä siihen sisälly 

metodologiaa. Design-tutkimusta voidaan käyttää joko määrälliseen 

tutkimukseen, tai laadulliseen tutkimukseen, josta tässäkin on kyse. Design-

tutkimuksen luonteeseen kuuluu tavoitteellisuus, suunnittelu ja kehitystyö. 

Kenttäkokeilun avulla luodaan konkreettista lähestymistä aiheeseen ja kerätään 

aineistoa. Tavoitteena on saavuttaa tuloksia, jotka tähtäävät ja edistävät 

jatkuvaa innovaatiota.  

 

Carl Bereiter (2002) toteaa, että tutkimusta, joka tuottaa innovaatioita ja 

ylläpitää niiden kehitystä, kutsutaan nimellä design-tutkimus. Bereiterin mukaan 

olennaista tämäntyyppisessä tutkimuksessa on, että tulokset syötetään takaisin 

innovatiivisen suunnittelun jatkuviin sykleihin. (Bereiter, 2002, s. 329). Design-

tutkimuksen tutkimiskohteina voivat olla muun muassa opetuksen ja oppimisen 

alalla erilaiset ilmiöt, mallit ja käytännöt. Tämän lisäksi tutkimukseni käsittelee 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Lähestymistapani design-

tutkimukseen on kokeilevaa, eli suunniteltuja malleja testataan aidoissa 

ympäristöissä ja niiden toimivuutta analysoidaan. Näiden perusteella kehitetään 

design-periaatteita ja pyritään pedagogisiin malleihin.  

 

Tämän tutkimuksen kenttäkokeilussa testataan siis AR-sisältöjen luomista, 

asentamista ja tarkastelua fyysisiin ympäristöihin Kakslauttasen 

matkailukeskuksen alueella. Käytännössä kenttäkokeilussa haetaan ja kerätään 

tietoa siitä, mitkä asiat toimivat prosessissa ja mitkä aiheuttavat ongelmia. 

Näiden pohjalta voidaan luoda malleja ja ohjeita myös opetuskäyttöön, niin 

näyttely- ja museopedagogiikkaa varten kuin myös kouluympäristön 

mediaopetukseen. Tarkoituksenani tutkijan roolissa on tarkastella aihetta 

sisältäpäin subjektiivisin keinoin, pohjautuen omaan taustaani AR-teknologian 
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parissa ja tehden yhteistyötä muiden projektissa mukana olevien pedagogien 

kanssa observoiden samalla heidän kokemuksiaan aihealueen sisällä.  

 

Tässä tutkimuksessa lähestymistapana on realistinen evaluaatio, joka nostaa 

kehityshankkeessa olennaiseksi osaksi prosessiluonteen eli 

prosessuaalisuuden. Anttilan (2007, s. 83) mukaan prosessuaalisuus on 

rakenteiden ja kontekstien käsittämistä dynaamisiksi, toiminnallisiksi, ajassa 

ylläpidettäviksi ja muuttuviksi. Anttila (2007) jatkaa, että lähtötilanne 

tämänkaltaisessa projektissa on selvittää ensin niin sanottu tuloskuva, joka 

mielikuva siitä ideasta, tarpeesta tai ilmiöstä johon kehittämishankkeella 

halutaan vastata (Anttila, 2007, s. 89.) Tässä tutkimuksessa olen lähtenyt 

liikkeelle havaitsemastani ilmiöstä, jossa taideteosten tai vastaavanlaisten 

visuaalisten objektien esiintuominen tavallisuudesta poikkeavassa ympäristössä 

aiheuttaa käytännön ongelmia informaation jakamisen suhteen. Näyttelytilassa 

on helpompaa asettaa informaatiota fyysiseen tilaan esimerkiksi printein tai 

suoraan tilan seiniin kirjoittamalla. Kun siirrytään ulos tästä selkeästä, rajatusta 

tilasta, syntyy enemmän haasteita. Miten voi esimerkiksi merkata tietoa 

ympäristötaideteoksista tai julkisista teoksista, kun ei ole seinäpinta-alaa tai sitä 

on hyvin rajoitettu määrä? Tähän vastaamaan esitän tutkimuksessani AR-

teknologiaa. Samalla teknologia avaa mahdollisuuden lisätä ja laajentaa 

informaatiota sellaisiin medioihin, joita olisi vaikeampi hyödyntää perinteisissä 

näyttelytilanteissa, kuten videon tai äänen käyttäminen. 

 

Anttila (2007) painottaa, että hankkeiden alussa on oleellista määritellä 

hankkeen tavoitteet ja arvotaustat toimeksiantajien ja muiden sidostahojen 

kanssa. Anttila painottaa myös, että tekijän omat arvot, arvostukset, asenteet ja 

maailmakuvassa vallitsevat normit voivat poiketa sidostahojen arvoista ja 

arvostuksista. Tätä kutsutaan niin sanotuksi tuumailu-vaiheeksi, jolloin pyritään 

määrittelemään nämä tavoitteet niin hyvin kuin pystytään (Anttila, 2007, s. 91.) 

Tässä tutkimuksessa tuumailu-vaihe tapahtuu ensisijaisesti Taidekartta-

hankkeen yhteydessä, milloin tavoitteena on syventyä Kakslauttasen 

matkailukeskuksen tiloihin, henkilökuntaan, arvoihin, historiaan ja tavoitteisiin. 
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Kiertämällä alueita ja tutustumalla matkailukeskuksen taideteosten esillepanoon 

saamme parempaa käsitystä siitä, miten lähestyä projektia käytännössä. 

Tuumailu-vaiheen voi katsoa jatkuvan myös Arctic Art Week-tapahtuman 

alussa, jolloin siirryn kuvaamaan taiteilijoiden työskentelyä ja pääsen 

syventymään paremmin tapahtuman syvempään olemukseen. Sidostoimijoiden 

kanssa keskustelu selventää tapahtuman ydinajatusta ja tapahtuman omia 

tavoitteita, jotka ovat selkeästi sidoksissa myös Kakslauttasen arvoihin.  

 

Anttila kuvailee realistisen evaluaation mallia kehäksi, jossa kysytään 

avainkysymykset: Mikä toimii, mitä varten ja missä kontekstissa (Anttila, 2007, 

s. 83). Näin kysymyksiin vastaaminen luo pohjaa niin sanotulle ohjelmateorialle. 

Anttilan mukaan realistisen evaluaation periaate nojaa tähän ohjelmateoriaan, 

jonka tarkoituksena on esittää perustelut sekä taustat tuleville toimille 

kehittämishankkeessa (Anttila, 2007, s. 92). Tässä tutkimuksessa AR-

teknologia on toiminnan keskiössä, työvälineenä ja alustana, jonka 

tarkoituksena on laajentaa, helpottaa ja tarjota vaihtoehtoja perinteiselle teosten 

esitystavalla näyttelytilassa. Konteksti taas syntyy Kakslauttasen 

matkailukeskuksen sisällään pitämästä Arctic Art Week-tapahtumasta, siellä 

syntyneistä teoksista, sekä alueelle tehtävästä kokeiluluontoisesta Taidekartta-

hankkeesta. Anttilan (2007) esittämä kehämäisyys viittaa prosessiin, jossa 

evaluoinnin mallinnusta viedään eteenpäin iteroivien eli peräkkäisten syklien 

suuntaisesti. Kehittämishankkeen tulokset ovat suunnattu julkisuuteen 

laajempana kokonaisuutena, jolloin tuloksia voi hyödyntää vastaavanlaisissa 

produktioissa (Anttila, 2007, s. 47.). Kuitenkin myös Kakslauttasen on 

mahdollista arvioida toiminnan soveltuvuutta omaan käyttötarkoitukseensa. On 

silti hyvä muistaa, että tutkimuksessa luotavat sisällöt ovat ennemminkin demo-

tyylinen kokeilu AR-teknologian keinoin, eikä valmis tuote. 

 

Anttila (2007) kirjoittaa, että ohjelmateoriaa luodessa otetaan mukaan kaikki 

tarvittava informaatio. Ulkoinen informaatio on selkeää faktaa, joka tulee 

toimeksiantajilta, aikaisemmista tutkimuksista ja selvityksistä, sekä muiden 

asiantuntijoiden kokemuksista (Anttila, 2007, s. 92.) Tässä tapauksessa ulkoista 



41 
 

informaatiota on esimerkiksi AR:ää käsittelevät tutkimukset ja niihin liittyvät 

hankkeet. Myös Kakslauttasen henkilökunnan tarjoama katsaus heidän 

toimintaansa liittyvään tietopääomaan on oleellista. Anttila osoittaa, että 

sisäinen informaatio taas pitää sisällään kehityshankkeen tekijöiden tarjoaman 

sisäisen tiedon tai hiljaisen tiedon, joka pohjautuu heidän omiin kokemuksiin, 

lähtökohtiin, tottumuksiin, työrutiineihin, osaamiseen ja asiantuntijuuteen (Anttila 

2007, s. 93). Esimerkiksi oma kokemukseni AR:n parissa on tätä sisäistä 

informaatiota, joka on rakentunut vuosien varrella opettaessani AR:n perusteita 

ja syventyessäni sen mahdollisuuksiin niin kuvataideopetuksessa kuin 

muissakin konteksteissa. Muuta sisäistä informaatiota on esimerkiksi koko 

Taidekartta-tiimin yhteinen tietopääoma pedagogisesta toiminnasta.  

 

Anttila esittää Brusilaan ja Scriveneriin nojaten, että olennaista ammattilaiselle 

tutkimus- ja kehitystoiminnalle on, että tutkimus tehdään jotakin varten, 

esimerkiksi for management (Anttila, 2007, s. 83). Tässä tapauksessa 

tutkimusta tehdään lähinnä kuvataidepedagogeja tai muuten taiteen parissa 

työskenteleviä ammattihenkilöitä varten, joko tueksi vastaavanlaisia projekteja 

varten tai esimerkiksi osaksi taideopetusta. OIen pyrkinyt melko 

käytännönläheiseen lähestymistapaan AR:n ominaisuuksia esitellessä, ja 

uskon, että perusperiaate on helposti hyödynnettävissä jatkossa, vaikka AR-

palveluntarjoajat vaihtuisivat tai ohjelmistot muuttuisivat. Vaikka 

käytännönohjeita ei voisikaan suoraan soveltaa senhetkiseen 

teknologiatilanteeseen, uskon silti, että tulosten pohdinnassa on olemassa hyvä 

runko vastaavanlaisille projekteille jatkoa ajatellen. Tutkimuskohteeni toki 

painottuu teknisen ratkaisun toimivuuteen ja applikaatioiden käytettävyyteen 

käytännöllisinä työvälineinä, mutta näiden prosessien dokumentointi ja 

analysointi luo tiekarttaa samantapaiselle toteutukselle myös muilla välineillä. 

 

Tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa ja käytännön kokeiluja on arvioitu pitkin 

prosessin kulkua vaiheittain eli formatiivisesti. Tarkoituksena ei ole tarkastella 

kehittämisprojektia ainutlaatuisena, yhteen kontekstiin sijoitettuna kohteena, 

vaan kerätyistä materiaaleista pyrin luomaan yleistettävissä olevia sisältöjä, 
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joita voidaan hyödyntää muissa hankkeissa. Tutkimuksen aikana kiinnitetään 

huomiota erityisesti käytännön työotteisiin ja tekniikoihin. Kehityshankkeen 

aikana käytetään työkaluina samanlaisia työvälineitä mitä olisi saatavilla 

helposti sellaisissa työympäristöissä, joissa AR-tekniikkaa voisi hyödyntää. AR-

sisältöä luodaan ja tarkastellaan tietokoneen ja tablettitietokoneen/älypuhelimen 

yhteistyöllä, ja nykyaikana kyseisiä laitteita löytyy hyvin oppilaitoksista. 

Applikaatiot ovat ilmaiseksi ladattavissa laitteiden store-palveluista.  

 

Esittämäni AR-esimerkit ovat helposti toistettavissa vastaavanlaisissa 

projekteissa ohjeiden avulla, ja toimivuuden testaamisessa kiinnitetään 

huomiota ympäristönvaihteluun. Tämä tarkoittaa siis lähinnä sisä- ja ulkotilojen 

toimivuuden erilaisuutta. Työvaiheiden ja syklien vaihtuessa käytännön 

ongelmatilanteet vaativat uusien, vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimistä ja näitä 

tilanteita arvioidaan tutkien toimivinta lähestymistapaa. Arvioinnissa otetaan 

huomioon myös kontekstin muut tahot eli Kakslauttasen matkailukeskus. AR-

sisältöjen sijainti tässä kontekstissa tuo oman käytännön haastavuuden. 

Isoimpana arvioinnin kohteena ovat ne osiot missä onnistuttiin, missä 

epäonnistuttiin ja mitkä olivat ongelmakohdat. Milloin AR toimi hyvin ja tarjosi 

selkeästi laajennettua kokemusta katsojalle? Millaisissa tilanteissa AR:n 

käytettävyydessä oli virheitä ja sisällöt eivät asettuneet onnistuneesti 

paikoilleen? Mitkä ovat ne ongelmakohdat, joihin tulevissa projekteissa pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota ja miten välttää isoimmat hankaluudet 

vastaavanlaisissa tilanteissa? 

 

 

Tämän kehittämishankkeen prosessi kulkee pääpiireittäin seuraavanlaisesti:  

 

1. Sykli 1: Taidekartta-projekti  

2. Arctic Art Week-materiaalien keräys 

3. AR-sisältöjen kehitys materiaalien perusteella 

4. AR-sisältöjen digitaalinen ripustaminen paikan päälle 

5. AR-sisältöjen tarkastelu ja muistiinpanojen tekeminen 
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6. Sykli 2: Materiaalien tarkastelu ja analysointi 

7. Korjaukset ja muutokset 

8. Uusi testi: digitaalinen ripustus suljetuissa olosuhteissa 

9. Tarkastelu ja muistiinpanot 

10. Sykli 3. Materiaalien tarkastelu ja analysointi 

11. Korjaukset ja muutokset 

 

Pyrin tutkimuksessa ns. iteratiiviseen eli kierroksittain etenevään prosessiin, 

joka pitää sisällään palautesilmukoita, mutta käytännön syistä silmukoita ei ole 

mahdollista lisätä useampaa. Taidekartta-osuuden rooli on toimia ikään kuin 

orientaationa AR:n hyödyntämiseen ja erityisesti sen rooliin osana isompaa 

kokonaisuutta, joka pitää sisällään esimerkiksi printattuja julkaisuja. Samalla 

itse pääsen tutustumaan kontekstiin eli Kakslauttasen matkailukeskukseen 

fyysisenä ympäristönä ja tutkimaan sen tarjoamia mahdollisuuksia AR:n 

hyödyntämiseen. Arctic Art Week-tapahtumaan osallistuminen antaa kuvaa 

materiaalien keräämisprosessista AR-sisältöä varten; miten tarkastella 

taiteilijoiden työprosessia, mihin osa-alueisiin kiinnittää huomiota ja kuinka 

luoda samanaikaisesti suunnitelmaa päässään tulevista AR-sisällöistä.  

 

Seuraava vaihe keskittyy itse AR-sisältöjen kehittämiseen, joka antaa enemmän 

käytännönläheistä, tarkasteltavaa kuvaa itse teknisestä toteutustapavasta. 

Sisältöjen digitaalinen ripustamisen rooli keskittyy fyysisen ympäristön ja 

teknisen toteutuksen toimivaan yhteen liittämiseen ja ongelmakohtien 

havainnoimiseen. Näiden tuoreiden sisältöjen tarkastelu ja analysointi sijoittaa 

minut tutkijana myös käyttäjän rooliin, jossa tärkeintä on pohtia teknistä 

toimivuutta käytännön näkökulmasta sekä AR-materiaalin sisällöllistä 

onnistuneisuutta. Uudessa syklissä samat vaiheroolit toistuvat, mutta tällä 

kertaa tarkoituksena on löytää uusia ratkaisuja ongelmiin ja hioa sisältöä 

paremmin toimivaksi.  Uudet testit eivät enää tapahdu paikan päällä käytännön 

syistä, vaan ne toteutetaan suljetummissa olosuhteissa. Tässä vaiheessa 

keskitytään enemmän itse applikaatioiden toimivuuteen ja sisällöllisen 

onnistumisen hiomiseen, kuin fyysisessä kontekstissa toimimiseen. Muutoksia 
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tarkastellaan uudestaan ja tehdään muistiinpanoja. Mikäli on vielä tarvetta 

muutoksille, ne toteutetaan. Mikäli syklit jatkuisivat, tehtäisiin uusi digitaalinen 

ripustus fyysiseen kontekstiin eli Kakslauttasen matkailukeskukseen, ja 

tarkasteltaisiin tilan toimivuutta yhdessä digitaalisten sisältöjen kanssa.  

 

 

4.1 Tutkimuksellinen ote 
 
Anttila (2007) kuvailee käsitteen tutkijan positio ilmaisevan sitä, miten tutkija tai 

opinnäytetyön tekijä asemoi itsensä erilaisten tarjolla olevien ratkaisujen 

kentälle välttääkseen turhaa harhailua sellaisten menetelmien äärellä, jotka 

ovat epätarkoituksenmukaisia tai hyödynnettävyydeltään vähäisiä. Tämän 

selvittämiseksi käytetään käsitettä tutkimusparadigma (Anttila, 2007, s. 22.) 

Aluksi on siis oleellista selvittää, millaisiin kysymyksiin haetaan vastausta ja 

mitä tietoa tarvitaan. Tässä tutkimuksessa haettava tieto koostuu sekä 

käytännöllisestä tiedosta, jonka avulla voidaan tuottaa vastaavanlaisia teknisiä 

toteutuksia, mutta osaltaan myös teoriapohjaisesta informaatiosta, joka 

käsittelee aihetta laajemmin muun muassa pedagogisesta näkökulmasta.  

 

Anttila (2007) painottaa tutkijan oman position selvittämisen tärkeyttä, jossa 

voidaan hyödyntää Anttilan kuviota Kehittämishankkeen tutkimuksellisen otteen 

valinta (kuva 5). Tämä kuvio määrittelee positiota kahdella eri akselilla; 

teoriahakuinen-käytännönhakuinen ja objektiivinen-subjektiivinen (Anttila, 2007, 

23.) Jos tarkastelen omaa positiotani tekijänä tässä opinnäytetyössä käyttäen 

apuna Anttilan kuviota, niin asettaisin itseni kohtaan kriittis-realistinen 

paradigma. Siinä painottuu tutkimuskohteesta eri keinoin hankittujen tietojen 

merkitys ja vaikuttavuuden arviointi, jonka kautta saadaan näin 

tutkimustulokset. AR-sisältöjen toimivuutta tarkastellaan siitä näkökulmasta, 

millainen on niiden hyöty tässä hankkeessa ja onko tämäntyyppisiä sisältöjä 

järkevää toteuttaa vastaavanlaisissa produktioissa. Oleellista on kiinnittää 

huomiota siihen ovatko AR-demot käytännöllisesti täysin toimivia vai vaativatko 

jatkokehittelyä. Arviointi on keskiössä. 
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Kuva 5: Kehittämishankkeen tutkimuksellisen otteen valinta (Anttila, 2007, s. 

23) 

 

 

4.3 Materiaali ja aineisto 
 

Tässä tutkimuksessa kerättävä materiaalin sisältö tulee koostumaan 

muutamista eri aihealueista. YMA-hankkeeseen liittyvän Taidekartta-projektin 

kautta tulen keräämään oleellista informaatiota Kakslauttasen 

matkailukeskuksen alueesta. Projektiin kuuluu, että suunnittelemme työryhmän 

kanssa esimerkkisisältöjä taidekarttoja varten, samalla pohtien taideteosten 

suhdetta ympäristöönsä ja matkailijoihin. Kun teemme Taidekartta-ryhmän 

kanssa matkan Kakslauttasen matkailukeskukseen, meillä on vain rajallinen 

aika suunnitella sisältöjä ja miettiä toteutusta. Työskentelyprosessissa teemme 

muistiinpanoja ja valokuvaamalla teosesimerkkejä, joiden pohjalta toteutamme 
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karttojen sisällön ja visuaalisen ilmeen. Sisältösuunnitelmat täytyy kuitenkin 

pohtia Kakslauttasessa melko pitkälle, sillä meillä ei ole mahdollisuutta palata 

takaisin uudelleenarvioimaan suunnitelmaa ja toteutusta. Tästä syystä myös 

kuvamateriaali täytyy saada hankittua samalla vierailulla.  

Todellisia AR-sisältöjä ei ole mahdollista luoda tätä projektia varten tiukan 

aikataulun vuoksi, vaan toteuttaminen tapahtuu niin sanotusti ”mock-up”-

mallina, jotka esittelemme YMA-hankkeen julkaisussa. Tarkoituksena on siis 

vain antaa mielikuva siitä, millaiselta lopullinen tuotos tulisi näyttämään, vaikkei 

valmiiksi vietyä AR-tuotosta olekaan olemassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että otamme ruutukaappauksia käytettävän applikaation käyttöliittymästä, 

luomme digitaalisesti still-kuvan kuvitellusta animaatiosta ja yhdistämme ne 

kuvankäsittelyohjelmalla muistuttamaan oikeaa tilannetta. Tekstiselityksellä 

voimme avata AR-sisällön tarkoitusta vielä tarkemmin lukijalle. 

Taidekartta-projektista tulen toivottavasti saamaan hyvää tietoa siitä, mitä 

minun tulee odottaa, kun siirryn keräämään materiaalit Arctic Art Week-

tapahtumasta omia, toimivia AR-demojani varten. Tällä toisella vierailulla 

Kakslauttaseen minun on tarkoitus kerätä kuvanveistosymposiumista 

valokuvamateriaalia sekä syntyvistä teoksista että taiteilijoista, tekstimateriaalia 

taiteilijoiden taustoista, mahdollista videomateriaalia taiteilijahaastatteluista, 

muistiinpanoja teosten loppusijoituspaikoista ja niiden soveltuvuudesta AR:n 

käytössä. Näiden materiaalien pohjalta tulen suunnittelemaan AR-demot, jotka 

tulen rakentamaan ja virtuaalisesti asentamaan kolmannella vierailullani 

Kakslauttasen matkailukeskukseen. Suunnittelutyötä pystyy toteuttamaan 

jonkun verran etukäteen, mutta todellinen työ tehdään paikan päällä, jossa 

sisältöjä voi tarvittaessa muuttaa ja korjata. Etukäteistyöskentelyä on 

esimerkiksi valokuvamateriaalin säätäminen kuvankäsittelyssä sopivaksi. Tämä 

kolmas vierailu tapahtuu sen jälkeen, kun Arctic Art Weekin aikana syntyneet 

teokset on asennettu niiden loppusijoituspaikkoihin mökkien seiniin.  
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Kolmannen vierailun aikana, kun AR-demot on virtuaalisesti asennettu, 

kierrämme tarkastelemassa sisällöt graduohjaajani Timo Jokelan kanssa. Tämä 

on tärkeä vaihe, jonka aikana tapahtuvasta tarkastelusta kerään muistiinpanoja 

AR:n toimivuudesta fyysisessä tilassa, sisältöjen onnistuneisuudesta, 

käyttäjämukavuudesta, laitteiston teknisestä toimivuudesta ja applikaation 

käytettävyydestä. Laitteistona tullaan käyttämään Android-pohjaista tablettia. 

Tästä AR-demosta kerättyjen tietojen pohjalta lähden pohtimaan 

jatkokehitysideoita kyseisiin sisältöihin, korjaan virheitä ja muutan toimivuutta 

tarpeen mukaan. Tästä syntyy tutkimuksen uniikimpi, tähän kontekstiin sijoittuva 

tuotos ja siitä todetut johtopäätökset. Sen lisäksi tarkastelen koko tutkimuksen 

aikana syntynyttä prosessiaineistoa eli Taidekartta-projektin ja AR-demojen 

aineistoja, joiden pohjalta pyrin suunnittelemaan myös yleisemmät ohjeistukset 

AR-sisältöjen luomiseen vastaavanlaisessa kontekstissa. Aineistojen pohjalta 

suunnittelen ja hahmottelen erilaisia AR-sisältöjen kategorioita, joiden 

tarkoituksena on toimia apuna esimerkiksi kuvataidekasvattajille, jotka haluavat 

sisällyttää AR:ää mediaopetukseen tai näyttelyn ripustamiseen. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

5.1 Taidekartta-projekti 
 
Huhtikuussa 2018 Timo Jokela esitteli minulle YMA-hankkeeseen mukaan 

tulevan Taidekartta-projektin Kakslauttasen Matkailukeskuksessa ja 

mahdollisuuden sijoittaa pro gradu-tutkielmani osittain tähän projektiin mukaan. 

Sen hetkinen gradu-suunnitelmani oli tutkia AR-teknologian hyödyntämistä 

taiteen esittelyssä jonkinlaisessa näyttelytilassa tai -ympäristössä, mutta 

konteksti oli vielä tuntematon. Kakslauttasen ympäristö ja Taidekartta-projektin 

mahdollisuudet kuulostivat juuri sopivilta ja suunnitelmiini hyvin asettuvilta 

viitekehyksiltä. Liityin mukaan Taidekartta-tiimiin ja matkasimme Kakslauttasen 

matkailukeskukseen Saariselälle, jossa yövyimme yhden yön. Kahden päivän 

aikana keräsimme materiaalia niin kuvallisessa kuin muistiinpanojen muodossa. 

Työskentelyprosessi piti sisällään ensin yleistä suunnittelua siitä mitä haluamme 

painottaa tässä projektissa. Hautamäki, Kuokkanen, Matsi, Sandberg ja Vainio 

kuvailevat projektin haasteeksi punaisen langan löytämisen laajan 

taidekokoelman ympärille (Hautamäki, Kuokkanen, Matsi, Sandberg, Vainio, 

2018, s. 154). Millainen on Kakslauttasen matkailukeskuksen asiakkaan 

näkökulma veistoskokoelman hahmottamisessa, millaisia mahdollisuuksia taide 

antaa yritykselle ja miten merkityksellistää näitä taidekokemuksia projektin 

kautta?  

 

Vierailullamme tutustuimme matkailukeskuksen tiloihin, toimijoihin ja yrityksen 

omistajaan Jussi Eiramoon. Kakslauttasen ympäristö jakautuu kahteen eri 

alueeseen, mikä asetti suunnittelullemme sopivat raamit ja lähestymistavat. 

Hautamäki ja kollegat (2018) kuvailevat alueen muodostuvan kahdesta eri 

mökkikylästä: East Village ja West Village. Arctic Art Weekillä syntyneet 

veistokset on asetettu molempien alueiden ympäristöön. Suuri osa 

taideteoksista on sijoitettu ulkotiloihin luonnon keskelle, mutta jotkut veistoksista 

ovat kiinteä osa matkailukeskuksen rakennuksia. Tällä integraatiolla 

taidekäsityön ja veistosten välinen raja hämärtyy.  (Hautamäki ym., 2018, s. 

154–155.) Tämä havainto antoi meille suunnittelussa ideaa siitä, miten 
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molemmilla alueilla on oma, erilainen tehtävänsä tai lähestymistapansa teoksiin 

ja ympäristöön. Itse tarkastelen ympäristöä ja teoksia tietenkin myös 

mahdollisena AR-sisällön alustana. Taidekartta-tiimin kanssa keskusteltaessa 

päätämme hyödyntää omaa osaamistani AR:n parissa ja yhdistää tätä 

teknologiaa jollain tasolla myös mukaan projektiin. 

 

Hautamäki ja kollegat (2018) toteavat Kakslauttasen profiloituvan 

revontulimatkailuun ja hyödyntävän Lapin luonnon houkuttelevuutta, mutta 

alueella olevia taideteoksia ei juurikaan painoteta markkinoinnissa. Taidekartta-

projektin pyrkimyksenä on pohtia, miten tuo veistoskokoelman potentiaali 

saadaan valjastettua uudella tavalla ja tehdä entistä merkityksellisemmäksi 

asiakkaalle. Teosten kokeminen saattaa jäädä pinnalliseksi, mikäli asiakas ei 

saa tarpeeksi taustatietoja veistoksista ja taiteilijoista (Hautamäki ym., 2018, 

s.154.) Tästä näkökulmasta lähdimme pohtimaan, miten olisi mahdollista 

samalla helpottaa asiakkaita hahmottamaan aluetta paremmin, että myös 

tarkastelemaan veistoksia uudesta näkökulmasta ja informatiivisesti. 

 

Keskusteltuamme Kakslauttasen toimijoiden kanssa, pystyimme aloittamaan 

suunnittelun ja saimme vapaat kädet ideointiin. Koska olimme kaikki 

kuvataidekasvatuksen opiskelijoita, tuntui luonnolliselta lähteä suunnittelemaan 

materiaalia melko kuvallisessa muodossa ja erityisesti fyysisenä tuotteena. 

Pohdimme paljon Kakslauttasen tarjoamia elämyksiä ja aktiviteetteja, jonka 

kautta lähdimme rakentamaan omaa projektiamme myös aktivoivana 

toimintana, johon Kakslauttasen matkailija voi halutessaan osallistua. Minun 

roolikseni nousi AR-teknologian integroiminen osaan näistä aktiviteeteista. AR-

sisältö päätettiin sisällyttää mukaan kuvaamalla taideteoksia ja laajentamalla 

jotain visuaalista elementtiä tai tarjoamaan uutta tarkastelun tapaa.  

 

Tarkastellessamme matkailukeskuksen tiloja ja ympäristöä, kiinnitimme 

huomiota muun muassa erilaisiin materiaaleihin ja niiden kokemiseen. 

Esimerkiksi tietynlainen puu herätti ajatuksia, mielikuvia ja aktivoi erilaisia 

aisteja, kuten haju- ja tuntoaisteja. Puun pinnan koskettaminen, yksityiskohtien 
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tutkiminen ja kokonaisvaltainen tarkastelu antoi idean aistien painottamisesta 

taidekartoissa. Hautamäki ja kollegat (2018) toteavat aistit auki liikkumisen 

olleen olennaisessa osassa taidekarttojen suunnittelussa. Teosten äärelle 

pysähtymistä haluttiin myös painottaa, ja tässä todettiin mielekkäimmäksi 

valmiiden suunniteltujen reittien käyttö. Prosessissa näitä reittejä nimitettiin 

taidepoluiksi (Hautamäki ym., 2018, s. 154.)  

 

Tästä polkuideasta inspiroituneena kiersimme aluetta ja yritimme etsiä 

mielenkiintoisimmat ja inspiroivimmat teokset, sekä yrittää löytää niiden välille 

sopivan reitin. Mitä pidemmälle prosessi eteni, sitä selkeämmin reittien teosten 

ympärille alkoi hiljalleen muodostua yhdistäviä teemoja. Reittien teosten kautta 

suunnittelimme alun perin kolme taidekarttaa. Nämä kartat olisivat toteutettuna 

pieniä painettuja lehtisiä, joista matkailija löytäisi alueen kartan, tehtäviä 

teoksiin liittyen ja taiteen tulkintaan virittäviä materiaaleja. 

  

Hautamäki ja kollegat (2018) toteavat ensimmäisen, East Village -alueen 

taidepolun (Art Map - A Stroll in Northern Traditions) teeman painottavan 

meditatiivisuutta ja rauhoittavuutta luontoa ja taidetta kokiessa. Huomioitavaa 

on, että useat teoksista on sijoitettu ympäröivään luontoon ja niitä on toisinaan 

jopa vaikea erottaa kasvillisuuden keskeltä. Tästä syystä keskiössä tässä 

taidekartassa oli moniaistisuus, jota tulkitsemaan johdattelevat virikekysymykset 

sekä tehtävät, jossa pääpainona on havaintojen tekeminen ympäristöstä ja 

luonnossa piilottelevien teosten löytäminen. Tällä laajalla alueella sijaitsee 

harvakseltaan saunoja, perinnetaloja ja yksityissviittejä (Hautamäki ym., 2018, 

s. 155.) 

 

Taidekarttoja suunnitellessa mielessäni on myös aktiivisesti oma 

jatkokehitykseni AR:n parissa Kakslauttasessa. Tässä vaiheessa olin tietoinen 

Arctic Art Week-tapahtuman luonteesta ja tavoitteista, sekä pääsin näkemään 

hieman edellisvuosien teoksia matkailukeskuksen ympäristössä. Pystyin 

tekemään jonkun verran muistiinpanoja ja ottamaan itselleni muistiin kuvia 

ympäristöistä sekä teosten ripustamisesta. Tämä ei kuitenkaan vielä antanut 
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konkreettista apua, sillä en tiennyt vielä minkä tyyppisiä veistoksia vuoden 2018 

Arctic Art Week-tapahtumassa tullaan tekemään enkä näin ollen voinut erityisen 

paljon pohtia miten AR käytännössä asettuisi teoksiin. Edellisten vuosien 

teosten tarkastelu antoi kuitenkin hyvää kokonaiskuvaa teosten ja ympäristön 

suhteesta.  

 

Hautamäki ja kollegat (2018) kuvailevat West Villagen jakautuvan kahdeksi 

erilaiseksi alueeksi, joilla oli ominaispiirteensä. Alueelle, jossa oli enemmän 

palveluja ja matkamuistomyymälä, suunniteltiin aktiivinen ja pelillinen 

kokonaisuus, Art Map - Hunt for Art. Tätä taidekarttaa varten todettiin AR-

teknologian olevan hyvä lisänä ja se tuli osaksi kartan tehtäviä. Painetusta 

taidekartasta löytyvät ohjeet taidepolun kiertämiseen ja käyttöohjeet AR-

applikaatioon, joka toimii apuvälineenä tehtävien suorittamisessa. Applikaatio 

ilmoittaisi toiminnoillaan, milloin tehtävät on suoritettu oikeaoppisesti, täten 

palkiten aktiivisen taiteeseen tutustujan (Hautamäki ym., 2018, s. 155.) 

Halusimme tarjota uudenlaista lähestymistapaa sekä painettuun opaslehtiseen 

että taideteosten tarkasteluun aktiivisella, pelillisellä tavalla. Tavoitteena oli 

kuitenkin pitää kokemus mahdollisimman avoinna jokaisen käyttöön huolimatta 

siitä, hallitseeko käyttäjä tarpeeksi hyvin mobiililaitteet. Tästä syystä painettua 

Taidekarttaa olisi myös mahdollista käyttää ilman laitetta ja AR-applikaatiota.   

 

Viimeinen taidekartta oli tarkoitus asettaa kolmannelle alueelle West Villagen 

puolella. Tällä alueella on paljon asiakkaille suunnattuja hirsimökkejä, joiden 

seiniin on sijoitettuna viime vuosien Arctic Art Week-tapahtuman aikana 

syntyneitä teoksia. Näiden taidereliefien tarkoituksena on luoda identiteettiä 

mökkien välille ja helpottaa tunnistamista. Mökkialue oli tässä vaiheessa vielä 

rakennusvaiheessa, joten taidekartan suunnittelu jäi vain pienimuotoisen 

ideoinnin tasolle. Ajatuksena oli kuitenkin painottaa taiteilijoiden ja teosten 

kansainvälisyyttä. Nämä mökit reliefeineen tulevat kuitenkin olemaan keskiössä 

omassa AR-demokokeilussani, irrallisena Taidekartta-projektista. Materiaali 

taidekarttoihin kerättiin kahden päivän aikana, ja lopullinen suunnittelu, 

kirjoittaminen ja visuaalinen toteutus tapahtui myöhemmin Lapin yliopiston 
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tiloissa yhteistyönä tiimin jäsenten välillä. AR-sisällöt toteutettiin mock-up-

malleina, käyttäen pohjana HP Reveal-sovellusta. Karttojen suunniteltua 

ulkoasua on nähtävissä Liitteet-osiossa, jossa on esimerkkisivuja 

Ympäristötaidetta Lapin matkailuun-julkaisusta (liite 2). 

 

 

 

Kuva 6: Kakslauttasen matkailukeskuksen kartta: West Village-alue. Valokuva: 

Tommi Sandberg, 2018. 
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Kuva 7: Yksityiskohta Hunt for Art-Taidekartasta West Village-alueelta 

(Hautamäki ym., 2018) 

 

 

 

5.2 Kuvamateriaali Arctic Art Weekiltä 
 
 
Taidekartta-projekti antoi sopivan orientaation Kakslauttasen 

matkailukeskukseen ja AR:n hyödyntämiseen kyseisessä kontekstissa. 

Jälkimmäinen tosin toteutui enimmäkseen teoriatasolla, koska emme voineet 

paikan päällä yhtä aikaa suunnitella, luoda ja asentaa AR-sisältöjä mihinkään 

teoksiin. Tämä siirtyminen teoriasta käytäntöön tapahtui myöhemmin kesällä. 

Osallistuin vuoden 2018 Arctic Art Week-tapahtumaan Kakslauttasen 

matkailukeskuksessa, missä päätavoitteena oli kerätä sellaista kuvamateriaalia 

tapahtumasta, jota voisi hyödyntää myöhemmin AR-sisältöjen suunnittelussa. 
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Nämä digitaaliset sisällöt asennettaisiin lopulta virtuaalisesti syntyneisiin 

puuveistoksiin. Oli haastavaa yrittää miettiä etukäteen millaista materiaalia tulen 

tarvitsemaan AR-sisältöjä varten, sillä en tietenkään tiennyt vielä etukäteen 

millaisia teoksia oli syntymässä, tai mikä niiden varmistettu loppusijoituspaikka 

tulee olemaan. Otin lähtökohdaksi kuvata nimenomaan työskentelyprosessia ja 

taiteilijoiden läsnäoloa taiteen tekemisen äärellä. Koin myös tärkeäksi tallentaa 

valokuviin materiaalin tuntua ja työskentelyvälineiden käyttöä: miten esimerkiksi 

puureliefiin uurretaan syvennykset, tai miten moottorisaha leikkaa puun muotoa. 

Myös suunnitelmallisuuden painotus oli tärkeässä osassa, esimerkiksi monissa 

prosessikuvissa näkyy taiteilijoiden luonnostelu puun pintaan.  

 

Kuva 8: Dimitri Krivonosovin työskentelyä. Valokuva: Tommi Sandberg, 2018. 

 

Kuvasin myös videomateriaalia, vaikken ollut varma tullaanko sitä käyttämään. 

Epävarmuutta lisäsi käytettävän HP Reveal-applikaation videontoisto-

ominaisuudet, jotka olivat melko rajalliset. Arctic Art Weekin aikana pääsin 

keskustelemaan taiteilijoiden kanssa taukojen aikana ja saamaan käsitystä 

tapahtuman yhteisöllisestä puolesta. Kerätessäni kuvamateriaalia kävi 

mielessäni myös mahdollinen haastattelu taitelijan kanssa, mutta sekä minun 

että taiteilijoiden aikataulut olivat liian tiukat, joten hylkäsin idean. Kuitenkin 
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jatkoa ajatellen lyhyet haastattelupätkät voisivat toimia hyvin AR-sisältöjen 

kanssa, mikäli käytettävä AR-applikaatio sen sallii. Jälkikäteen valitettava 

huomio oli tutkimuksen toteuttamisen kannalta se, että en pyytänyt missään 

vaiheessa kirjallista kuvauslupaa järjestäjiltä ja taiteilijoilta, vaan pyysin lupaa 

Arctic Art Weekin alussa pelkästään suullisesti. Tutkielmaan soveltuva 

kuvauslupa-lomake on silti liitetty tämän gradun loppuun Liitteet-osioon (liite 1).  

 

 

 

Kuva 9: Prosessikuvat olivat keskiössä materiaalia kerätessä, kuvassa Oleg 

Shorovin keskeneräinen puuveistos. Valokuva: Tommi Sandberg, 2018. 

 

Huomioin omassa materiaalin keräyksessä myös sen, että kuvaustilanne oli 

pakko pitää melko passiivisena. Pidättäydyin taka-alalla ja pyrin olemaan 

häiritsemättä taiteilijoita liikaa. Tämä rajasi jonkun verran sitä, millaista 

kuvamateriaalia sain kerättyä. Olisi ollut antoisaa esimerkiksi keskustella 

taiteilijoiden kanssa AR:n käytöstä ja siitä, miten ehkä heidän teostaan voisi 

hyödyntää demon tekemisessä. Mutta mikäli haluaisi näin aktiivista yhteistyötä, 
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olisi vaatimuksena jonkinlainen lyhyt luentotyyppinen esittely aiheesta kaikille 

osallistujille, jotta jokainen olisi samalla viivalle ja sisäistävät teknologian 

perusperiaatteet. Halusin kuitenkin pitää oman osallisuuteni melko 

huomaamattomana, sillä oma tutkielmani ja pyrkimykseni ei ole osa Arctic Art 

Weekin konseptia. Mutta jos yhteinen suunnittelu taiteilijoiden kanssa olisi 

mahdollinen ja aikataulut sen sallisivat, kokisin esimerkiksi videohaastattelun 

mainioksi lisäksi AR:ään tämäntyyppisissä projekteissa. Tässä tutkielmassa 

materiaalin keräämisprosessi olisi kaivannut suunnitelmallisempaa otetta, mutta 

sillä hetkellä en osannut arvioida miten lähestyä prosessia mahdollisimman 

tehokkaasti. Tästä huolimatta laadukasta kuvamateriaalia syntyi kuitenkin 

tapahtuman aikana varsin hyvin.  

 

 

Kuva 10: Sääolosuhteet suosivat taiteilijoiden työskentelyä. Valokuva: Tommi 

Sandberg, 2018. 
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Kun kuvamateriaalit oli saatu kerättyä, ryhdyin selaamaan tiedostoja läpi ja 

ideoimaan missä kuvissa olisi potentiaalia mahdollisiin AR-kokemuksiin. Tein 

testinä kuvanmuokkauksia, joissa vertailin miten esimerkiksi saman teoksen 

kaksi eri työvaihetta eroavat toisistaan. Pohdin, miten hyvin saisin toteutettua 

esimerkiksi häivytysefektin AR:n avulla, jolloin valmis teos palautuukin 

häivytyksenä takaisin luonnosteluvaiheeseen. Tein vastaavanlaisia kokeiluja 

niin sanotusti varastoon muutamia kappaleita, sillä en voinut ennalta tietää 

miten hyvin saan istutettua AR-sisällöt valmiisiin teoksiin. En voinut myöskään 

tässä vaiheessa vielä toteuttaa AR-sisältöä valmiiksi applikaation työkaluilla, 

sillä tarvitsin trigger-kuvat valmiista teoksista, jotka luonnollisestikaan eivät 

olleet vielä asennettuina mökkien seiniin.  

 

Maaliskuussa 2019 sain Arctic Art Week-tapahtuman koordinaattori ja kuraattori 

Risto Immoselta kuvamateriaalia kuvanveistosymposiumin valmiista teoksista, 

jotka oli asennettu nyt mökkien seinille. Näiden kuvien avulla sain rakennettua 

AR-sisältöjä pidemmälle, jolloin pystyin myös testaamaan osittain, miten hyvin 

sisällöt teknisesti toimivat. Ensimmäinen vaihe oli luoda oma kanava HP Reveal 

palveluun pelkästään Arctic Art Weekin teoksia varten, jonka jälkeen sisältöjen 

suunnittelu ja luominen pystyi alkamaan. Prosessiin liittyi tässä vaiheessa myös 

paljon materiaalin karsimista, sillä kaikki sisällöt eivät välttämättä toimineet 

teknisesti tarpeeksi onnistuneesti. Vaikka pystyin luomaan AR-sisältöjä jo tässä 

vaiheessa kuvien avulla, oli todennäköistä, että joudun ottamaan uusia trigger-

kuvia paikan päällä, kun menen toteuttamaan kenttäkokeilun Kakslauttaseen. 

Näiden kuvien saaminen varmisti myös itselleni sen, että ne teokset, joita varten 

olin suunnitellut AR-sisältöä, olivat valmistuneet onnistuneesti Arctic Art Weekin 

aikana ja asennettu mökkien seiniin. Tämä on tärkeä tieto, koska kenttäkokeilun 

aikana ei varsinaisesti ole aikaa alkaa tyhjästä suunnittelemaan sisältöjä täysin 

muille teoksille. 
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Kuva 11: Näkymä HP Reveal-applikaatiossa. AR-sisällön skannauksen saa                

auki        - painikkeella. Kuva: Tommi Sandberg, 2018. 

 

HP Revealiin oli tässä vaiheessa mahdollista tehdä testisisältöjä Immoselta 

saamieni kuvien pohjalta. Vaikka en olekaan fyysisesti Kakslauttasen 

matkailukeskuksen alueella teosten äärellä, voin silti yrittää luoda AR-sisältöjä 

teoksiin. Applikaatiolla otetaan valokuva siitä kohdasta, minne halutaan piilottaa 

AR:ää, jolloin kuva toimii yhtä aikaa sekä trigger-kuvana että tracking-/target-

kuvana. Tämän ei tarvitse tapahtua oikeasti paikan päällä, mikäli haluaa vain 

karkeasti kokeilla miten AR sisällöllisesti toimii, vaan voin ottaa AR:n aktivoivan 

valokuvan (tässä tapauksessa valmis taideteos mökin seinällä) esimerkiksi 

tietokoneen näytöltä kuvatiedostosta, tai tulostaa tiedoston ja napata siitä 

valokuvan. Tästä eteenpäin applikaatio etsii vain samankaltaisuutta tämän 
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trigger/tracking-kuvan kanssa, kun AR-sisältöä etsitään applikaation 

skannauksen avulla. 

 

5.3 AR-sisällön kenttäkokeilu 
 
Aikatauluongelmien ja pitkien etäisyyksien vuoksi AR-sisältöjen rakentaminen 

Kakslauttasen matkailukeskukseen venyi ajallisesti kesään 2019. Matkustin 

Kakslauttaseen samaan aikaan kun Arctic Art Week 2019 oli käynnissä, joka 

varmisti sen, että matkailukeskuksessa oli henkilökuntaa paikalla ja pääsin 

suunnittelemaan AR-kokonaisuuksia edellisvuoden töiden pohjalta. Prosessin 

ensimmäinen vaihe oli valmiiden teosten tarkastelu paikan päällä, eli ideana oli 

etsiä Arctic Art Week 2018-tapahtuman teokset, joita olin prosessikuvannut. 

Risto Immonen kiersi kanssani aluetta ja esitteli, minne uudet teokset oli 

asennettu West Villagen puolelle. Tarkastelin nämä mökkien seiniin asennetut 

reliefit läpi ja valitsin niistä sellaiset, joiden koin sopivan parhaiten yhteen AR-

teknologian kanssa perustuen aiempiin testikokeiluihin Immosen kuvien 

perusteella.  

 

Seuraava vaihe oli valokuvata teokset mahdollisimman tarkasti useasta eri 

kulmasta. Tarkastelin teoskuvia yhdessä kuvaamani prosessimateriaalin kanssa 

vuodelta 2018 ja päädyin ratkaisuun, jossa keskityin luomaan kolme erilaista 

AR-kokonaisuutta. Kaikki tässä projektissa tehdyt AR-sisällöt olivat pelkkiä 

demoja, eivätkä ne olleet tarjolla esimerkiksi matkailijoiden käyttöön. 

Käytettävänä ohjelmistona käytin jälleen aiemmin mainittua HP Reveal-

applikaatiota, joka toimii monenlaisilla mobiililaitteilla. Testilaitteena 

kenttäkokeessa toimi Android-pohjainen tabletti. Lopputuloksena oli 

seuraavanlaiset esimerkkidemot, jotka syntyivät teosten pohjalta. 
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Esimerkki 1: Rakensin Robert Canevin teokseen AR-sisällön, jonka pohjana oli 

informatiivinen lähestymistapa. Kun teosta (kuva 12) kuvasi HP Reveal-

applikaatiolla, sai ruudulle infopaketin (kuva 13)  taiteilijasta, josta näki muun 

muassa mistäpäin taiteilija on kotoisin, koulutuksen ja linkin kotisivuille. Tällä 

tavalla olisi mahdollista istuttaa teoksiin tiedot tekijöistä, ilman että mökkien 

seiniin tarvitsisi kiinnittää nimilaattoja tai vastaavia infotauluja. Samalla 

matkailijalle avautuisi paremmin tekijä oman mökin teoksen takana.  

 

 

 

Kuva 12: Robert Canevin valmis puuveistos asennettuna mökin seinään. 

Valokuva: Tommi Sandberg, 2018. 
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Kuva 13: Tietopaketti, joka ilmestyy mobiililaitteen ruudulle, kun Canevin teosta 

osoitetaan HP Reveal-applikaation kameralla. Valokuva: Tommi Sandberg, 

2018. 

 

 

Esimerkki 2: Dinu Ghatan teoksen yhteyteen halusin luoda selkeää yhteyttä 

taiteilijan ja katsojan välillä. Minulla oli hyvä valokuva taiteilijasta itsestään 

työstämässä veistosta taltan ja vasaran kanssa, ja jäin pohtimaan voisiko sitä 

hyödyntää. Muokkasin valokuvasta taustan pois ja tallensin PNG-muotoon, 

jolloin kuvaan jäi pelkästään taiteilija itse. Kun teosta kuvataan applikaatiolla, 

ilmestyy taiteilija itse veistoksen viereen, ikään kuin hän olisi työstämässä 

teosta. Tässä kokonaisuudessa oli tärkeää saada mittasuhteet ja asetettava 

kulma oikein, jotta illuusio toimisi. Valitettavasti efektiä on vaikea saada 

toimimaan tässä tutkielman kaksiulotteisilla sivuilla, sillä sisällössä oli oleellista 

tietty kuvakulma ja etäisyys. Alla oleva yhdistelmäkuva kuitenkin antaa hyvän 

mielikuvan siitä, miltä kyseinen AR-sisältö näytti. 
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Kuva 14: Dinu Ghatan valmis puuveistos asennettuna mökin seinään. Kun 

teosta kuvasi applikaatiolla, ilmestyy mobiililaitteen ruudulle taiteilija työssään. 

Valokuva: Tommi Sandberg, 2018. 

 

 

Esimerkki 3: Oleg Shorovin puuveistoksen pohjalta rakensin prosessia 

painottavan AR-kokonaisuuden. Sain Shorovin teoksesta hienoja prosessikuvia, 

joista rakensin teoksen päälle asetettavan AR-sisällön. Kun veistosta kuvasi 

applikaation kameralla, teoksen päälle ilmestyi täydellisesti aseteltuna sama 

teos, mutta prosessivaiheessa. Tällä lähestymistavalla voidaan avata taiteilijan 

tekoprosessia katsojalle, ja antaa lisäkatsausta mm. käytettäviin materiaaleihin.  
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Kuva 15: Oleg Shorovin ja Margarita Kolobovan puuveistoksia asennettuna 

mökin seinään. Shorovin teos, johon asennettiin virtuaalista AR-sisältöä, on 

kolmas teos vasemmalta. Valokuva: Tommi Sandberg, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16: PNG-kuvana rajattu eläinhahmo Shorovin keskeneräisestä teoksesta. 

Kun valmista teosta kuvaa applikaatiolla, ilmestyy eläimen päälle tämä 

keskeneräinen prosessiversio. Valokuva: Tommi Sandberg, 2018. 
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Itse AR-sisältöjen luominen onnistui hyvin, mutta niiden tarkastelussa tuli useita 

teknisiä ongelmia. Käyttämäni tablettitietokone ei ollut ilmeisesti erityisen 

yhteensopiva applikaation kanssa, ja kuvatessa ruutu kiertyi aina 90 astetta 

oikealle, mikä vaikeutti sisältöjen tarkastelua huomattavasti. Tämä on todella iso 

ongelma, joka määrittelee jaksaako katsoja käyttää applikaatiota vai ei. 

Laiteyhteensopivuus on kuitenkin asia, johon ei varsinaisesti voi vaikuttaa. 

Katselua vaikeutti sillä hetkellä myös sade, jonka kosteus häiritsee 

kosketusnäytön toimintaa. 

Matkan tavoite kuitenkin tuli saavutettua; AR-sisällöt sai istutettua teoksiin, 

sisältöjä ehti testaamaan ja kirjoittamaan muistiinpanoja toimivuudesta. 

Kuvamateriaalia toiminnasta tuli myös ruutukaappausten kautta. Valitettavasti 

muutama kuukausi myöhemmin tuli takaisku, sillä HP ilmoitti sulkevansa HP 

Reveal-palvelun, ja kaikki luodut AR-sisällöt jouduttiin poistamaan lopullisesti. 

Tämä indikoi sitä, että mikäli AR:ää haluaa sisällyttää opetukseen, täytyy olla 

valmis opettelemaan uuden ohjelman käyttötavat ja toiminnot. Koska HP 

Reveal lopetti toimintansa, ei uutta, korjattua ripustusta ollut järkevää rakentaa 

kyseiseen palveluun. Teosten toimivuuden havainnoinnin pohjalta sain 

kuitenkin suunniteltua hyviä kategoria-runkoja, joita on mahdollista hyödyntää 

erityisesti suunnitteluvaiheessa vastaavanlaisissa projekteissa.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kakslauttasen AR-demojen suunnittelu, luominen ja tarkastelu pitivät sisällään 

sekä onnistuneita puolia että myös pieniä vastoinkäymisiä, jotka olisivat 

vaatineet lisää kehitystoimintaa. HP Reveal-applikaatiossa AR-sisältöjen 

luominen ja tarkastelu oli helppoa ja toimivaa, erityisenä plussana mainittakoon, 

että applikaatio ei vaadi erillisiä logoja toimiakseen, vaan AR-sisällöt voi lisätä 

periaatteessa minne tahansa haluaa, kunhan kyseisestä paikasta saa selkeän 

valokuvan. Negatiivisena puolena tässä tosin on se, että AR:n toimiminen on 

huomattavasti epävarmempaa verrattuna logo-pohjaisten palvelujen käytössä. 

Mainitsen hankaluudeksi myös erillisen tilin luomisen palveluun. Jotta 

palvelussa pystyy tarkastelemaan AR-sisältöjä, täytyy ensinnäkin käyttäjän 

kirjautua sisään joko omalla tilillään tai vierailijana, mutta hänen täytyy myös 

seurata sen tekijän tiliä, jonka AR-sisältöä hän haluaa tarkastella. Kaikki tämä 

luo hankaluutta käyttäjäkokemukseen. Mitä enemmän pitää latailla asioita, 

seurata käyttäjiä ja tehdä tunnuksia, sitä todennäköisemmin asiakkaat 

luultavasti jättävät käyttämättä palvelua. Uskoisin että AR:ssä selkeys ja helppo 

käyttö ovat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat houkuttelevuuteen. HP Revealin 

käyttöliittymä oli myös AR:n tarkastelijan kannalta mielestäni sekava.  

 

Itse sisällöt toimivat mielestäni onnistuneesti ja vastasivat sitä mielikuvaa, joka 

minulla oli suunnitteluvaiheessa. Itse laitteisto tosin oli vaikeakäyttöinen, sillä 

applikaatio ei ilmeisesti ollut täysin yhteensopiva Android-tablettini kanssa. 

Kuva kääntyi 90 astetta sivusuuntaan aina, kun yritti skannata piilotettua AR-

sisältöä. Älypuhelimella applikaatio toimi paremmin. Erittäin suuri pettymys oli 

HP Revealin tuen loppuminen, mikä käytännössä tarkoitti, että serverien 

sulkeutuessa kaikki sisällöt poistuvat palvelusta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 

vastaavanlaista projektia alkaa suunnittelemaan, on suositeltavaa seurata hyvin 

palveluiden tilaa ja mahdollista tulevaisuutta. Palvelun lopettamisen vuoksi 

siirsin kiinnostukseni HP Revealista enemmän kohti Zapworksia, jolla tein 

vastaavanlaisia kokeiluja ja esimerkkejä muun muassa Kuvataideopettajat Ry:n 

AR-koulutuksiin. Näissä koulutuksissa opetin AR:n perustoimintoja 
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kuvataideopettajille, ja suunnittelin tutoriaaleja ohjelmistojen käyttöön. Liitteissä 

on mukana muutama esimerkki näistä tutoriaali-diaesityksistä (liite 3). 

 

Mielestäni nämä AR-demoesimerkit toimivat tarpeeksi hyvin, jotta 

jatkokehittäminen voisi olla potentiaalinen vaihtoehto. Demot onnistuivat hyvin 

informatiivisessa tiedonjakamisessa, sekä teoksen prosessin kuvaamisessa. 

Näin ollen Kakslauttasen teokset saisivat AR-sisällön kautta vähintään 

parempaa näkyvyyttä ja merkityksiä. Immersiiviset, toiminnallisemmat sisällöt 

jäivät valitettavasti puolitiehen, eikä niiden luominen sujunut yhtä helposti. 

HAMin Tove Jansson-näyttelyn digiopas-tyyppisiä tuotoksia ei oikein ole 

laadullisesti mahdollista saavuttaa tämän applikaation avulla. Uskoisin, että 

tällaista sisältöä varten tarvittaisiin monipuolisempia työkaluja.  

 

Kakslauttasen kokeilujen perusteella olen pyrkinyt ryhmittelemään AR-

teknologian sisältökokonaisuuksia erilaisiin kategorioihin. Tavoitteenani on ollut 

valita mahdollisimman kuvaavat nimet jokaiselle osa-alueelle sekä suomeksi 

että englanniksi. Näiden osioiden on tarkoitus toimia apuvälineenä AR:n 

integroimisessa kuvataide- tai mediaopetukseen, ohjaten sisällöntuottamista. 

Samaa ohjeistusta voi soveltaa myös näyttely- ja museotyöskentelyyn, 

esimerkiksi erilaisten digitaalisten opastuskierrosten muodossa. Koska 

kontekstina on visuaalisen alan opetus ja teosten tarkastelu, olen valinnut alla 

oleviin esimerkkeihin usein lähtökohdaksi tilassa tarkasteltavan taideteoksen, 

mutta ideaa voidaan helposti soveltaa muihinkin vaihtoehtoihin. Tietyt 

tapausesimerkit voivat mennä useamman kategorian alle. 

 

 

1. Lisätty informaatio (Augmented Information) 

Tämä lähestymistapa on informatiivinen tai opetuksellinen. 

Kyseisessä osiossa AR-sisältö pitää sisällään laajennettua tietoa 

tarkasteltavasta asiasta, mahdollisesti sellaisilla medioilla, joita on 

vaikeampi sisällyttää tarkasteltavan asian yhteyteen fyysisessä 

tilassa. Esimerkiksi taideteokseen voidaan lisätä pieni AR-tietopaketti 
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taiteilijasta, sisältäen tekstiä ja valokuvaa. Tai mikäli teoksen 

visuaalinen anti sisältää vaikka symboliikkaa, voidaan sitä avata AR:n 

avulla katsojalle. Katso kuva 17. 

 

2. Lisätty rakenne (Augmented Substance) 

Teos itsessään koostuu osittain AR-teknologiasta. Esimerkiksi 

seinällä riippuvaa taulua voidaan tarkastella normaalisti 

reaalimaailmassa, mutta mobiililaitteella tarkastelu voi paljastaa 

teoksesta täysin uuden puolen (=sisältö koostuu tavallaan erilaisista 

tasoista). Tekniikka voidaan ottaa osaksi teoksen narratiivia, jolloin 

katsojan kokemusta voidaan ohjata audiovisuaalisesti tietyssä 

järjestyksessä. Tämä lähestymistapa herättelee samalla kysymystä 

siitä, mihin taideteos loppuu ja katsojan kokemus alkaa. 

 
3. Lisätty prosessi (Augmented Process) 

Tässä osiossa painotetaan työprosessia ja sen merkitystä. 

Valmiiseen teokseen voidaan piilottaa AR-sisällöksi esimerkiksi kuva 

teoksen luonnosvaiheesta, tai behind-the-scenes-tyylinen 

videokatsaus taiteen tekovaiheeseen. Tutkielmassa esitetyt mallit 

Kakslauttasen matkailukeskuksessa menevät enimmäkseen tähän 

kategoriaan. Arctic Art Weekilla syntyneisiin teoksiin sisällytettiin AR-

teksti- ja -kuvamateriaalia, joka avasi katsojalle teosten 

syntyprosessia. 

 

4. Lisätty tila (Augmented Space) 

Lisättyä todellisuutta käytetään laajentamaan tilaa myös virtuaalisen 

tilan puolelle. Esimerkiksi animaatioita tai vastaavanlaisia 

mediateoksia on vaikea saada esille mihinkään ilman tilaa vievää 

fyysistä laitteistoa, mutta AR:n avulla videoteoksia voidaan asettaa 

minne tahansa näytteille. Kyseinen lähestymistapa helpottaa myös 

saamaan esille suuren määrän kuvamateriaalia, ilman että tarvitsee 

huolehtia ripustamisesta.  
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5. Lisätty kokemus (Augmented Experience): Painotus leikillisyydessä ja 

pelillisyydessä. AR-sisällön etsiminen itsessään voidaan valjastaa 

aktivoivaksi toiminnaksi. Kyseessä voi olla vaikka lapsille suunnattu 

taidekierros, johon liitetään erilaisia kuvataiteellisia tehtäviä, 

esimerkkinä mainittakoon aiemmin tutkielmassa esitelty Taidepolku. 

Piilotettujen AR-kuvien etsintää, ongelmanratkaisua tai vaikka 

poseerausta AR-sisällön kanssa. 

 

6. Lisätty työkalu (Augmented Tool)  

AR-teknologiaa voidaan hyödyntää työkaluna visuaalisen 

työskentelyn rinnalla, esimerkiksi visualisoimaan lopputulosta 

fyysiseen tilaan. Seinään maalattavan muraalin asetelmallista 

toimivuutta voi tarkastella mobiililaitteella etukäteen projisoimalla 

kuvasuunnitelma seinään lisätyllä todellisuudella. Valmiit 3D-mallit 

voivat tarjota esimerkiksi anatomiapiirustukseen apua, jolloin muotoja 

voi tarkastella useista eri kuvakulmista. Tekniikalla voi mahdollistaa 

myös eri tasojen käytön, jolloin 3D-mallista voi esimerkiksi tarkastella 

erikseen ensin piirrettävän kohteen luurankoa, ja sitten vasta 

lihaskerrosta. 
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Kuva 17: Esimerkki AR- kategoriasta Lisätty informaatio.  
Valokuva: Tommi Sandberg, 2018 
 

 

 
 
Kuva 18: Esimerkki AR-ruutunäkymästä Zappar-applikaatiossa.  
Kuva: Tommi Sandberg, 2018. 
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7 POHDINTA 
 

7.1 Tutkimuksen merkitys 
 
Olen itse seurannut AR-teknologian kehitystä mielenkiinnolla noin seitsemän 

vuoden ajan ja jatkuvasti mielessäni on pyörinyt ajatukset siitä, millaisia 

mahdollisuuksia tällä on opetustyössä ja mihin suuntaan tekniikka kehittyy. 

Tuntuu siltä, että VR-lasit jatkavat tasaista suosiotaan, kun taas AR jossain 

määrin tulee perässä. Koko ajan olen kuitenkin pitänyt AR:ää helposti 

sovellettavana ja käyttöönotettavana teknologiana esimerkiksi kuvataiteessa tai 

opetustilanteessa. Siinä missä VR vaatii enemmän laitteistoa ja tietämystä, 

varsinkin jos halutaan luoda omaa sisältöä, AR:n toimimiseen tarvitaan 

pelkästään nettiselain ja mobiililaite, eli joskus sisällöntuottamiset voi hoitaa 

jopa yhdellä ruudulla. Oma toiveeni kehityksen suhteen olisi se, että AR 

saataisiin arkisemmaksi työkaluksi mobiililaitteisiin ja palveluihin toivoisi 

enemmän merkityksellistä sisältöä. Mielestäni nimenomaan informaation 

löytämisen helpottamiseen tämä teknologia vastaisi tehokkaasti monessakin 

ympäristössä, mutta toimivien sisältöjen luominen vaatii toki resursseja ja 

työtunteja. Tämän huomaa jo omassa opettajantyössäkin. AR antaa paljon 

ideoita, miten sitä voisi hyödyntää luokkatilassa opetuksen laajentamisessa, 

mutta omat työtunnit eivät vain riitä niiden luomiseen. 

 

Kiinnostusta AR-teknologian käyttämiseen kuvataideopetuksessa ainakin 

vaikuttaa omien kokemuksieni mukaan olevan opettajien keskuudessa. Kahden 

viime vuoden aikana olen toiminut AR-kouluttajana useammassa 

Kuvataideopettajat Ry:n täydennyskoulutushankkeissa, jonne on toivottu AR:n 

perusteiden opetusta. Tutkielmani sisällöt ovat antaneet minulle hyvän 

perusrakenteen AR:n opettamiselle näissä hankkeissa. Koulutuspäivien 

rajallisten tuntien vuoksi sisältöjä on monesti pitänyt hieman tiivistää, jotta 

perusasiat saadaan käytyä tarpeeksi selkeästi läpi. Ainakin itselleni kouluttajana 

on jäänyt sellainen mielikuva, että tästä aiheesta voisi helposti rakentaa myös 

laajennetun, edistyneille suunnatun koulutuspaketin. Informaatiota ja teknistä 

läpikäytävää eri ohjelmien välillä on niin paljon, ja kun siirrytään 
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monimutkaisempiin työkaluihin, avautuu myös paljon uusia sisällöntuottamisen 

tapoja, kuten 3D-mallien käyttö ja kasvojentunnistus osana AR:ää.  

 

 

7.2 Jatkotutkimusajatuksia ja kehitysideoita 

Toteuttaessani tutkimusta kiinnitin huomiota suunnitelmallisuuden tärkeyteen. 

Vaikka olin pohtinut mahdollisia AR-sisältöjä ennen Arctic Art Weekin 

valokuvamateriaalin keräystä, oli sisältöjen pohtiminen kuvaushetkellä todella 

haastavaa. Jälkikäteen ajatellen olisi ollut parempi lyödä lukkoon erilaiset 

rakenteet demoille, ennen materiaalin keräystä, mutta toisaalta monet sisältöjen 

kohdalla suunnittelu vaati tiedon siitä, millainen teos oli syntymässä ja monesti 

millaisella tavalla sitä työstettiin.   

Tässä tutkimuksessa esitetyt mallit, demoesimerkit, kategoriat, tekniset ohjeet 

ja prosessin kuvaus antavat toivottavasti hyvän rakenteen niille, jotka ovat 

luomassa vastaavanlaisia sisältöjä AR:n avulla taidetta tai muuta visuaalisia 

objekteja hyödyntäviin tiloihin tai tämän tyyppiseen kehittämistutkimukseen. 

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella minun täytyy kyllä edelleen 

painottaa ongelmallista osaa AR:n luomisessa, eli käytettävien ohjelmistojen 

pysyvyyttä tai pikemmin sen puuttumista. Kuten tästäkin tutkimuksesta tuli ilmi, 

applikaatioiden tai ohjelmistojen tuki voi loppua ilman varoitusta. Tästä syystä 

on tärkeää, että AR:n hyödyntämistä harkitseva henkilö tutustuu tarkasti sen 

hetken AR-palveluntarjoajiin ja arvioi laajasti, mitkä applikaatiot vaikuttavat 

kaikista pitkäikäisimmiltä. Jatkuva palvelun kehittäminen esimerkiksi uusilla 

työkaluilla tai sisarohjelmilla antaa positiivista kuvaa toiminnan pysyvyydestä.  

 

Suosittelen myös verkostoitumaan ja seuraamaan esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa kyseisiä palveluita ja toimijoita, sekä tutustumaan siihen millä tavoin 

heidän palveluaan käytetään ja millaisissa konteksteissa.  Toinen haasteita 

asettava piirre on ohjelmistojen muuttuminen ja kehittyminen, mikä tekee 

monista tutoriaaleista ja ohjeista hyvin nopeasti vanhentuneita. Tässä ei 

tietenkään ole mitään uutta ja vastaavanlainen kehitys on erittäin oleellinen osa 



72 
 

tietoteknistä maailmaa ja siinä työskentelyä. Mutta AR:n perusperiaate on 

melko lailla sama huolimatta siitä, millaisia applikaatioita tai palveluja käyttää.  

 

Aihe, jota tässä tutkielmassa ei ollut mahdollista pohtia on AR:n käyttäminen 

osana taideteosta itseään. Arctic Art Weekin puuveistoksen ovat oman selkeän 

konseptinsa tuloksia eikä niiden luomisprosessiin ole oikein mahdollista 

sisällyttää mukaan AR:ää osaksi teosta. Perinteisemmässä 

näyttelykokemuksessa olisi todennäköisempää löytää toimijoita, joiden 

luomisprosessiin kuuluu erilaisten multimedioiden hyödyntäminen osana 

taideteosta. Omat kokemukseni AR:n käyttämisestä museonäyttelyissä ovat 

olleet positiivisia, esimerkkinä mainittakoon Birger Carlstedt: Kultainen kissa-

näyttely Amos Rexissä vuonna 2019. Näyttelyssä oli Le Chat Doré -kahvilan 

venäläinen kabinetti toteutettu näyttelyyn AR-tekniikan avulla mielestäni erittäin 

onnistuneesti. Itse olen toki luonnollisesti kiinnostunut aiheesta, minulta löytyy 

jo valmiiksi tarvittava applikaatio puhelimesta ja tätä kautta olen kohderyhmää. 

Tästä syystä olisi mielenkiintoista kuulla esimerkiksi suuremman yleisön 

palautetta AR:n käytöstä näyttelytilasta. Laajentaako se heidän mielestään itse 

kokemusta, vai koetaanko se huomiota vievänä? Vai onko suhtautuminen 

tasaisen neutraalia?  

Ehkä juuri tämä tavallisen käyttäjän kokemuspohja antaisi hieman suuntaa 

antavaa näkemystä sille, miten AR:n käyttöä kannattaa kehittää jatkossa ja 

millaisiin tilanteisiin. Toisaalta olisi hyvä tehdä myös pidempiaikaista kokeilua, 

jossa AR otettaisiin selkeästi mukaan testiluontoisesti yrityksen imagoon, 

markkinointiin ja sisällöntuottamiseen, esimerkiksi matkailualalla. Olisi 

mielenkiintoista kerätä dataa siitä, miten asiakkaat suhtautuisivat tässäkin 

tutkielmassa esitettyyn tapaan integroida AR:ää taideteoksiin matkailuyrityksen 

ympäristössä. Uudet teknologiat ovat sidonnaisia kulttuuriin ja muutokset 

digikäyttäytymisessä vaativat monesti pitkiä aikoja. 
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