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This thesis discusses web-based augmented reality and its features and possibilities. 
The goal of the work is to give the reader information and understanding of latest 
changes in augmented reality. The thesis reviews and compares the basics of the 
largest and most well-known web-based augmented reality companies that can be 
used to create augmented reality. 
 
The thesis is theoretical, and it is based on research and articles on the subject. First, 
this work examines the concept of augmented reality and compares differences  
between web-based and non-web-based augmented reality. Secondly this thesis will 
review where and how augmented reality is generally used. 
 
In the thesis, it becomes clear how similar web-based augmented reality is compared 
to application-based augmented reality. However, both methods have their  
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi, mitä verkkopohjainen lisätty 

todellisuus on, mihin sitä voi käyttää ja kuinka sitä voi tehdä itse. Lähtökohtana 

opinnäytetyöllä on käydä läpi tutkimuspohjaisella ja teoreettisella näkökulmalla 

verkkopohjaisia lisätyn todellisuuden ratkaisuja sekä tutkia eri yritysten tarjo-

amia pohjia verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden rakentamiseen ottaen huomi-

oon opinnäytetyön kirjoituksen aikana saatavilla sekä käytettävissä olevat ai-

neistot. 

Opinnäytetyöni luvussa 2 käyn läpi, mitä verkkopohjainen lisätty todellisuus on 

sekä mitä ominaisuuksia siinä yleensä käytetään. Kerron myös lyhyesti eroja 

applikaation kautta toimivaan lisättyyn todellisuuteen verrattuna. Kohdassa 2.2 

käyn läpi eri tapoja, miten verkkopohjaisen kokemuksen saa käynnistettyä. 

Käyn esimerkiksi läpi QR-koodien sekä NFC-tunnisteiden käyttöä. 

Luvussa 3 käyn läpi syvemmin verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden sekä pe-

rinteisemmän applikaation kautta toteutetun lisätyn todellisuuden eroavaisuuk-

sia. Tutkin molempien versioiden hyötyjä ja haittoja sekä vertailen niitä keske-

nään. 

Luku 4 keskittyy lisätyn todellisuuden käyttökohteisiin. Kerron kuvapohjaisista 

lisätyn todellisuuden kokemuksista sekä ilman kuvaa tai kuviota toimivista lisä-

tyn todellisuuden versioista. Käyn lisäksi läpi perinteisempiä käyttökohteita ku-

ten mainoskampanjat, mutta syvennyn verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden 

ratkaisuihin, kuten esimerkiksi virtuaaliseen tuotteiden sovitukseen. Käyn myös 

läpi huonekaluvalmistajien mahdollisuuksista helpottaa ostopäätöksiä etukäteen 

mahdollistetulla kokeilulla. 

Viidennessä luvussa kerron erilaisista pohjista, joita verkkopohjaisen lisätyn to-

dellisuuden tekoon on olemassa. Käyn läpi useamman verkkosivuilla toimivan 
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editorin toimintoja ja ominaisuuksia sekä vertailen niitä keskenään. Käyn myös 

pintapuolisesti läpi koodipohjaisten pohjien ominaisuuksia. 

2 Mitä on verkkopohjainen lisätty todellisuus? 

Lisätty todellisuus on jo monelle tuttu asia. Suurimman julkisuuden lisätty todel-

lisuus sai Pokémon Go -mobiilipelin tultua julkisuuteen. Pelissä voi nähdä 

Pokémon-hahmot mobiililaitteen kameran läpi oikeassa maailmassa. (Wingfield 

& Isaac 2016.) Verkkopohjainen lisätty todellisuus, englanniksi web based aug-

mented reality eli WebAr, on käytännössä päivitetty versio lisätystä todellisuu-

desta, eikä se ilman perinteistä lisättyä todellisuutta olisi mahdollista. Molem-

missa periaate on sama: lisätä todelliseen näkymään virtuaalista sisältöä kolmi-

ulotteisten kappaleiden, videoiden sekä kuvien kautta. Lopputulosta katsotaan 

puhelimen, tabletin tai esimerkiksi Hololens-laitteiden kautta. Merkittävin muutos 

verkkopohjaisessa lisätyssä todellisuudessa perinteiseen lisättyyn todellisuu-

teen verrattuna on ilman applikaatiota toimiminen. Aiemmin lisätyn todellisuu-

den kokemiseen oli aina ladattava applikaatio. Verkkopohjaisena applikaation 

sijaan riittää esimerkiksi QR-koodi tai verkkosivulinkki, jonka kautta sisältö nä-

kyy. (Nijland n.d.) 

Verkkopohjainen lisätty todellisuus on ketterää ja nopea toteuttaa. Toteutuksen 

kanssa ei tarvitse odotella hyväksyntää sovelluskaupoista, vaan sisällön pääsee 

näkemään heti, kun linkki verkkosivulle on jaettavana. Verkkopohjainen lisätty 

todellisuus on myös helposti muokattavissa. Nopeasti vaihtuvien mainoskam-

panjoiden uusiminen tapahtuu ripeästi päivittämällä vanhat 3D-mallit ja muut 

grafiikat uusiin, eikä loppukäyttäjänkään tarvitse ladata päivityksiä tai uusia ap-

plikaatioita lopputuloksen näkemiseen. Vaikka applikaatiota käyttävistä lisätyn 

todellisuuden toteutuksista pystyy keräämään tietoa ja dataa käyttäjistä, on se 

erityisen helppoa verkkopohjaisella toteutuksella. Verkkosivujen perinteiset 

käyttäjän sivuilla vietetyn ajan seurannat sekä klikkausten määrien tallentamiset 

helpottavat tulevien verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden toteutuksien tekoa. 

Tuki verkkopohjaiselle lisätylle todellisuudelle löytyy kaikilta suurimmilta mobiili-
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laitevalmistajilta, kuten Samsungilta, Applelta ja Xiaomilta, sekä myös suurim-

milta verkkoselaimilta, kuten Safari, Chrome ja Firefox. Tämä mahdollistaa suu-

ren saavutettavuuden asiakkaissa. (Putnam 2020.) 

2.1 Tärkeimpiä ominaisuuksia verkkopohjaisessa lisätyssä todelli-
suudessa 

Verkkopohjainen lisätty todellisuus hyödyntää mobiililaitteen sensoreita ja ka-

meraa virtuaalisen sisällön paikalleen laittamiseen sekä liikuttamiseen. Mobiili-

laitteiden kehittyessä myös lisätyn todellisuuden käytössä olevien ominaisuuk-

sien määrä kasvaa. Kuitenkin lähes kaikki verkkopohjaisista lisätyn todellisuu-

den kokemuksista käyttää seuraavia neljää ominaisuutta toimiakseen: six de-

grees of freedom eli lyhennettynä 6DoF (suomeksi kuusi vapausastetta), kame-

rakuvan suoratoisto, ympäristön hahmotus sekä CMS eli content management 

system (suomeksi pilvipohjainen sisällönhallinta). (Boiko 2022; Rock Paper 

Reality 2021.) Seuraavissa osioissa käyn nämä tarkemmin läpi. 

2.1.1 Kuusi vapausastetta 

Kuva 1. Havainnollistava kaavio kuuden vapausasteen liikkumissuunnista (Gre-
gorDS 2015). 
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Kuutta vapausastetta (engl. Six degrees of freedom eli 6DoF) hyödynnetään li-

sätyn todellisuuden lisäksi esimerkiksi virtuaalisessa todellisuudessa (VR) sekä 

lentämisessä. Kuusi vapausastetta kuvastaa sitä, kuinka monta tapaa kappa-

leella on liikkua kolmiulotteisessa tilassa. Tähän sisältyy kaksi pääosiota, liikku-

minen sekä kääntyminen. Liikkumiseen kuuluu liikkeet x-, y- ja z-akseleilla eli 

ylös tai alas, eteenpäin tai taaksepäin sekä vasemmalle tai oikealle. Kääntymi-

seen kuuluu kolme eri suuntaan kääntymistä eri akseleiden välillä, x- ja y-akse-

leiden välistä kääntöä kutsutaan termillä pitch, x- ja z-välistä kääntöä termillä 

yaw sekä z- ja y-välistä kääntöä termillä roll. (Techopedia 2019.) Kuuden va-

pausasteen lisäksi on olemassa myös kolme vapausastetta, 3DoF. Kolme va-

pausastetta pystyy lukemaan ainoastaan kääntyviä liikkeitä, mutta ei esimer-

kiksi liikettä eteen- tai taaksepäin. (Mechatech n.d.) Yllä oleva kuva 1 havainnol-

listaa liikkumisen ja kääntymisen suunnat. Lisätyssä todellisuudessa kuutta va-

pausastetta ja toisinaan myös kolmea vapausastetta käytetään apuna 3D-mallin 

paikoilleen asettamisessa esimerkiksi kuvapohjaisen tunnisteen päälle. Kamera 

tunnistaa kuvan ja lukee kuvan asennon, jonka jälkeen malli asettuu oikeaan 

asentoon ja kohtaan kuvan päälle. (Rock Paper Reality 2021.) 

2.1.2 Kamerakuvan suoratoisto sekä ympäristön ymmärtäminen 

Kamerakuvan suoratoisto (engl. camera streaming) yhdistää virtuaalista maail-

maa oikean maailman kanssa. Lisätyn todellisuuden ympäristöön sulautuminen 

vaatii puhelimen kameralta tietoa ympäröivästä tilasta. Kameran pitää tunnistaa 

perspektiivi sekä kameran näkökenttä. Kameran tuottama tarkka informaatio te-

kee lisätyn todellisuuden kokemuksesta luonnollisempaa ja vaikuttavampaa. 

(Boiko 2022; Rock Paper Reality 2021.) 

Ympäristön ymmärtäminen, englanniksi scene understanding, on välttämätöntä 

kolmiulotteisten kappaleiden ympäristöön sijoittamisessa. Suurin osa lisätyn to-

dellisuuden kokemuksista rakennetaan sen pohjalle, että kamera tunnistaa esi-

merkiksi pinnan, tason tai jonkin tietyn objektin. Ilman kunnollista ympäristön 

havainnointia ympäristöön lisättävät objektit voivat sijoittua ei toivottuihin kohtiin 

tai esimerkiksi leijua ilmassa. (Boiko 2022; Rock Paper Reality 2021.) 
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2.1.3 Sisällönhallintatyökalut 

Verkkopohjainen lisätty todellisuus hyödyntää verkossa toimivia sisällönhallinta-

työkaluja (CMS, modern content management system). Useat valmiit alustat 

tarjoavat pilvipohjaisia ratkaisuja lisätyn todellisuuden nopeaan käynnistämi-

seen. (Aiim n.d.) Nämä sisällönhallintatyökalut mahdollistavat lisätyn todellisuu-

den käynnistämisen esimerkiksi QR-koodien, tai muiden tunnistustapojen, kuten 

kasvojen tunnistuksen, avulla (Rock Paper Reality 2021). Lisää esimerkkejä li-

sätyn todellisuuden käynnistämistavoista löytyy seuraavasta osiosta 2.2. 

2.2 Millä verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden kokemuksen voi 
käynnistää 

Verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden käynnistämiseen on monta eri tapaa. 

Suosituimpina jakotapoina ovat QR-koodit sekä short link eli lyhytosoitteet, jotka 

on helppo ja nopea kirjoittaa verkkoselaimen osoiteriville, jos QR-koodin skan-

naus ei onnistu. Näiden lisänä on mahdollista käyttää myös muita tapoja lisätyn 

todellisuuden avaamiseen. NFC-tunniste on yksinkertainen ratkaisu nopeaan 

kokemuksen avaamiseen kohteissa, joissa on mahdollisuus liittää NFC-tunniste 

fyysiseen objektiin. Suorat verkkosivulinkit toimivat kätevästi tekstiviestien, säh-

köpostien sekä sosiaalisen median julkaisujen tukena. (WhatIsWebAr n.d.) 

Vaikkakin kaikkien yllä mainittujen tapojen pohja on sama – linkki verkkosivulle, 

jossa verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden kokemus on – ovat nämä kuitenkin 

toisistaan poikkeavia, ja kaikille löytyy oma paikkansa ja käyttötarkoituksensa. 

QR-koodit toimivat muun muassa painetussa markkinoinnissa, ulkojulisteissa 

sekä lehdissä, mutta myös pakkausmateriaaleissa tai virtuaalisessa markkinoin-

nissa. Virtuaalisessa markkinoinnissa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että 

QR-koodin lukemiseen tarvitsee mobiililaitteen, jolloin QR-koodit ovat mobiili-

markkinoinnissa käytännössä käyttökelvottomia. (Baruah 2022.) NFC-tunniste 

tarvitsee fyysisen objektin ja puhelimen, joka pystyy NFC-tunnisteita lukemaan, 

joten sen käyttötarkoitukset ovat rajallisemmat, mutta toimivat tilanteissa, joissa 

käyttäjä on jo muutenkin paikalla ja tavoitettavissa. NFC-tunnistetta käyttäessä 

markkinoinnissa on toki erityisen tärkeää ottaa huomioon kohderyhmä, jolle 
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markkinointia tehdään. Erityisesti sosioekonomisen saavutettavuuden takia, 

sillä läheskään kaikissa varsinkaan vanhemmissa mobiililaitteissa ei NFC-luki-

jaa ole. Suoran verkkosivulinkin käyttötavat ovat laajimmat, mutta tarvitsevat 

aina jonkin virtuaalisen tavan helppoon ja käyttäjäystävälliseen jakamiseen. Ih-

miset ovat kuitenkin nykyään varovaisia avaamaan verkkosivulinkkejä, joten 

tämä tapa jakaa sisältöä voi olla epävarmaa. 

 

Kaikki yllä mainituista tavoista lisätyn todellisuuden käynnistämiseen ovat käy-

tettäviä, mutta vain harvat tavoista ovat itsenään riittäviä, ja useimmat tarvitse-

vat yleensä myös toisen ratkaisun tuekseen kokemuksen käynnistämiseen. 

3 Verkkopohjainen lisätty todellisuus vastaan perintei-
nen applikaatio 

Vaikkakin verkkopohjaisella ja applikaation kautta toimivalla lisätyllä todellisuu-

della on paljon yhteistä, löytyy niistä myös paljon eroavaisuuksia. Alla olevassa 

taulukossa 1 tuon suurimpia eroavaisuuksia esille. Taulukossa mainitaan AR-

Core sekä ARKit. ARCore on Googlen lisätyn todellisuuden pohjatyökalu, joka 

toimii suuressa osassa Android-käyttöjärjestelmällä varustettuja mobiililaitteita. 

ARKit on puolestaan iOS-laitteiden lisätyn todellisuuden pohjatyökalu. Molem-

mat näistä lukevat mobiililaitteen liikettä, kamerakuvaa sekä laitteen sijaintia. 

(Sokolov 2022.)  

Taulukko 1. Verkkopohjaisen sekä applikaatiolla toimivan lisätyn todellisuuden 
eroavaisuuksia. 

 
Verkkopohjainen  Applikaation kautta toimiva 

Käytettävyys Kokemuksen avaami-

nen linkillä tai QR-koo-

dilla  

Applikaatio on ladattava so-

velluskaupasta 

Toimii useasti myös van-

hemmilla mobiililaitteilla 
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Toimii suurimmilla verk-

koselaimilla, jotka pysty-

vät käyttämään kame-

raa 

Mobiililaitteessa täytyy 

olla ARCore- tai ARKit-

tuki 

Ainoastaan kuvatunnisteet-

tomat lisätyn todellisuuden 

kokemukset vaativat AR-

Core- tai ARKit-tuen 

Tallennustila Ei vie mobiililaitteelta 

lainkaan tallennustilaa, 

kaikki on tallennettuna 

verkkosivun pilvitallen-

nustilaan 

Applikaatio vie tilaa puheli-

men tallennustilasta  

Sisältö ja toiminnalli-

suudet 

Yksinkertaiset 3D-mallit 

Pintojen ja tasojen tun-

nistus toimivaa 

Rajatumpi tallennustila 

rajoittaa kuvatunnistei-

den määrää 

Mahdollisuus suuremmille ja 

yksityiskohtaisimmille 3D-

malleille 

Parempi tuki SLAM-teknii-

kalle 

Mahdollisuus useammille 

kuvatunnisteille ja 3D-mal-

leille, applikaation koko vain 

kasvaa 

Verkkoyhteys Vaaditaan aina koke-

muksen toimintaan 

Vaaditaan ainoastaan appli-

kaation latausvaiheessa ja 

sitä päivittäessä 
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Toteutuksen päivit-

täminen 

Nopeaa, päivitys tapah-

tuu välittömästi 

Hidasta, päivitys pitää viedä 

sovelluskauppaan hyväksyt-

täväksi, josta sen voi ladata 

 

Verkkopohjainen lisätty todellisuus ja perinteisempi applikaation kautta toimiva 

lisätty todellisuus ovat pohjaltaan samankaltaisia. Lisätyn todellisuuden koke-

muksen alusta on vain eri. Molemmille toteutustavoille on kuitenkin paikkansa. 

Verkkopohjainen on kevyempää, mikä tarkoittaa myös pienempää muistikapasi-

teettia näytettäville asioille, jolloin esimerkiksi 3D-mallit ovat yksinkertaisempia 

ja vähemmillä ominaisuuksilla. Applikaatiollisessa versiossa taas on muistia 

enemmän, jolloin toteutukset voivat olla näyttävämpiä ja 3D-mallit tarkempia. 

Toisena vaikutustekijänä tälle eroavaisuudelle on se, että applikaatiolla on 

pääsy ja käyttömahdollisuus mobiililaitteen kaikkiin ominaisuuksiin, verkkopoh-

jainen joutuu tyytymään verkkosivun ominaisuuksiin. Vaikka applikaatiollisessa 

versiossa onkin mahdollisuus näyttävämpiin lopputuloksiin, applikaation lataus 

ja asennus karsii monia käyttäjiä. Verkkopohjainen lisätty todellisuus on saavu-

tettavampaa eikä vaadi mobiililaitteelta sisäistä muistia, mutta tarvitsee aina 

verkkoyhteyden. Verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden jakaminen on myös pal-

jon yksinkertaisempaa. Esimerkiksi linkki suoraan kokemuksen näyttävälle verk-

kosivulle on nopeampi kuin linkki sovelluskauppaan. (Serebryantseva 2022.) 

4 Mihin verkkopohjaista lisättyä todellisuutta voi käyt-
tää 

Lisätyn todellisuuden kokemukset voidaan pääsääntöisesti jakaa kahteen eri 

ryhmään: kuvapohjaiseen sekä ilman kuvaa toimivan tunnistukseen. Kuvapoh-

jainen tunnistus on yleensä helppo toteuttaa sekä selkeä käyttää. Kuvapohjai-

sessa tunnistustavassa kamera kohdistetaan ennalta määriteltyyn kuvaan tai 

esimerkiksi QR-koodiin, jonka jälkeen haluttu toiminto, kuten 3D-malli tai video, 

näkyy kuvan päällä. Kuvapohjainen tunnistus vaatii lähes aina mobiililaitteen toi-

miakseen oikein. (Nextech 2022.) 
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Ilman kuvaa toimivat lisätyn todellisuuden kokemukset lukevat kameran näky-

män sekä laitteen asennon hyödyntäen tätä informaatiota lisätyn todellisuuden 

sisällön näyttämisessä. Tätä tunnistusteknologiaa kutsutaan myös nimellä 

SLAM. (Nextech 2022.) SLAM, englanniksi simultaneous localization and map-

ping, tarkoittaa teknologiaa, joka osaa ymmärtää mobiililaitteen sijainnin ympä-

röivään maailmaan nähden. SLAM-teknologia kerää dataa kamerassa näkyvien 

kohteiden etäisyyksistä sekä sijainneista ja lisätyn todellisuuden tapauksessa 

lisää halutun asian esimerkiksi tason päälle tai tiettyyn ennalta määritettyyn pis-

teeseen maailmassa, kuten tietyn patsaan kohdalle. (Mayekar 2018.) 

Nämä ilman kuvaa toimivat lisätyn todellisuuden kokemukset voidaan jakaa eri 

kategorioihin. Yhtenä kategoriana on tasaiset pinnat tunnistava tapa, jossa pin-

noille heijastetaan SLAM-tekniikkaa hyödyntäen haluttu sisältö. Esimerkiksi 

pöydälle voidaan asettaa virtuaalinen prototyyppi tulevasta tuotteesta. Toisena 

kategoriana on sijaintipohjainen lisätty todellisuus. Sijaintipohjaisessa lisätyssä 

todellisuudessa sisältö on sidottu tiettyyn sijaintiin maailmassa, esimerkiksi tai-

deteoksiin tai rakennuksiin. Kolmantena kategoriana on asian tai esineen pin-

nan vaihtava lisätty todellisuus, jota kutsutaan englanniksi sanalla overlay. Tällä 

lisätyn todellisuuden muodolla on mahdollista esimerkiksi katsoa esineestä eri 

väriversioita tai kokeilla esineiden sopivuutta tilaansa etukäteen. Myös erilaiset 

sosiaalisen median kasvojen päälle tulevat filtterit kuuluvat tähän kategoriaan. 

(Nextech 2022.) Nämä yllä mainitut kategoriat eivät kuitenkaan aina kata kaik-

kia vaihtoehtoja, ja kategorioiden välisiä päällekkäisyyksiä tapahtuu herkästi. 

Verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden käyttö on kasvanut viime vuosina. Tekno-

logian ollessa uutta ja lupaavaa käyttömäärät kasvavat, mutta kaiken siirtyessä 

koko ajan enemmän verkkopohjaiseksi on lisätyllä todellisuudella enemmän ky-

syntää. Suurena vaikuttajana tässä ovat Metaversumin kehitys sekä virtuaaliset 

tapahtumat. Myös verkkopohjaista lisättyä todellisuutta tarjoavien yritysten sekä 

alustojen määrä on kasvanut ja osaajia on yhä enemmän ja enemmän. (Singh 

2022.) 
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Verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden käyttötarkoitukset ovat pääsääntöisesti 

samat kuin perinteisellä applikaation kautta toimivalla lisätyllä todellisuudella. 

Suosituimpia käyttötarkoituksia ovat muiden muassa julisteilla kadulla tai muu-

ten painetussa mediassa toteutettavat mainoskampanjat, jotka voidaan lisätyn 

todellisuuden avulla herättää eloon, verkkokauppojen virtuaaliset testimahdolli-

suudet, esimerkiksi kosmetiikkayritysten huulipunien värin testaus yrityksen si-

vuilta suoraan, sekä erilaiset mainoskampanjat minipelien, aarteenmetsästysten 

sekä muiden pelillisten elementtien kanssa. (WhatIsWebAr n.d.) Kaupallisten 

käyttötapojen lisäksi verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden käyttö opetustarkoi-

tuksissa on mahdollista. Esimerkiksi Googlella on hakukoneessaan mahdolli-

suus nähdä laaja määrä eläimiä, planeettoja, patsaita, ihmiskehon osia sekä ke-

miallisia kappaleita lisätyn todellisuuden kautta (Schoon 2021).  

 

Kuva 2. Googlen hakukoneen lisätyn todellisuuden napakettumalli. 

Googlen hakukoneella haettaessa esimerkiksi napakettua ensimmäisten haku-

tulosten joukkoon ilmestyy animoitu objekti eläimestä sekä nappula, jolla sitä voi 
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katsoa kolmiulotteisena. Nappulan takaa avautuu eläin hieman isompana, ja 

sen voi asettaa omaan tilaan tai huoneeseen. Tämän jälkeen kyseinen eläin 

asettuu huoneeseen oikean kokoisena ja hyppii ja liikkuu eläväisen näköisenä. 

Kuvassa 2 näkyvät nämä vaiheet kuvakaappauksina mobiililaitteen näytöltä. 

4.1 Virtual try-on 

Covid-19-pandemia on vaikuttanut verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden kas-

vuun merkittävästi. Verkkokauppojen käyttömäärät kasvoivat ja jälleenmyyjät al-

koivat pohtia uusia tapoja, kuinka tehdä verkko-ostoksista todentuntuisempaa. 

Tässä kohtaa mukaan saapuu verkkopohjainen lisätty todellisuus sekä virtual 

try-on eli niin sanottu virtuaalinen sovituskoppi. Tämä virtuaalinen sovitus hel-

pottaa asiakkaan ostopäätöksen tekemistä sekä vähentää asiakaspalautuksien 

tekoa. Mahdollisuus tuotteiden kokeiluun saa myös asiakkaan helpommin osta-

maan enemmän tuotteita kerralla. (Kristensen 2022.) Suurimmilla kosmetiik-

kayrityksillä on verkkokaupoissaan mahdollisuus virtuaaliseen kokeiluun. Esi-

merkiksi Nyx Cosmeticsiltä löytyy kokeiltavana useita huulipunia sekä -kiiltoja, 

luomivärejä sekä ripsituotteita. Meikkien testaus toimii yksinkertaisesti ja hel-

posti, valitse vain tuote ja klikkaa try-on-nappia. Napin painamisen jälkeen 

avautuu valikko, jossa saa päättää, käyttääkö kameraa vai valmista kuvaa lait-

teen tiedostoista. Kameran valittua annetaan sivustolle oikeus käyttää kameraa, 

ja valittu tuote ilmestyy paikoilleen. Näytön alareunasta löytyy muut saman tuot-

teen värivaihtoehdot, joiden välillä vaihtelu on vaivatonta. 

Toinen suosittu käyttötarkoitus virtuaaliselle kokeilulle on silmälasit ja aurinkola-

sit. Useat silmälasiyritykset ovat ottaneet toisen näkökulman virtuaalikokei-

luunsa kuin esimerkiksi kosmetiikkayritykset. Siinä missä kosmetiikkayrityksien 

sivuilla on suora mahdollisuus kameran käyttöön, silmälasiyrityksien testiversi-

oissa kuvataan usein video ohjeiden mukaan, jotta lasit ilmestyvät oikeassa mit-

takaavassa kasvoille mahdollisimman tarkan testin saavuttamiseksi. Tätä ker-

ran kuvattua videota voi käyttää kaikkiin sivuston testattavissa oleviin silmäla-

seihin. Vaikka tällä tavalla testaus on luotettavampaa, koen itse videon kuvaa-

misen vaivalloisemmaksi kuin pelkän kameran avaamisen ja lasien kokeilun sitä 
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kautta. Onneksi siis löytyy myös muutamia sivustoja, joilla pelkän kameran 

kanssa testaus on mahdollista. 

Kosmetiikka- ja silmälasiyritykset pystyvät käyttämään lisätyn todellisuuden 

mahdollisuuksia markkinoinnissaan suhteellisen helposti. Kasvojentunnistus on 

jo edistynyttä sekä eri kasvojen osien erottelu tarkkaa. Koko kehon tunnistus on 

taas haastavampaa. Tämän takia vaateteollisuus ei ole niin vahvasti mukana li-

sätyn todellisuuden käyttämisessä. Ihmisten yksilölliset kehot tekevät vaikeaksi 

vaatteiden mukautumisen virtuaalisesti. Lisäksi vaatteiden kokeiluun liittyy 

monta muutakin tekijää pelkän ulkonäön lisäksi. Vaatteen istuvuus sekä materi-

aalin tuntu ovat usein suuria ratkaisevia tekijöitä, joita ei lisätyllä todellisuudella 

pysty kokemaan. Lisätyn todellisuuden teknologian kehittyessä vaatteiden virtu-

aalisesta kokeilusta tulee koko ajan mahdollisempaa. Vaatteiden pitää liikkua 

vartalon liikkeiden mukana mahdollisimman todentuntuisen lopputuloksen saa-

vuttamiseksi. (Ferrandez 2022.) Toistaiseksi vaatteiden virtuaaliseen kokeiluun 

löytyy käytännössä ainoastaan satunnaisia applikaatioita tai erilaisia filttereitä 

esimerkiksi Instagramin ja Snapchatin kautta. Koko kehon seurantaa verkko-

pohjaiseen lisättyyn todellisuuteen on kuitenkin kehitteillä. Esimerkiksi Geenee 

on kehittänyt koko kehon sekä kasvot tunnistavaa seurantaa, joka on saatavilla 

SDK-muodossa Geeneen omilta verkkosivuilta (Geenee n.d.). 

4.2 Ikea ja muut huonekaluvalmistajat 

Huonekaluvalmistajat ovat myös havainneet lisätyn todellisuuden mahdollisuu-

det. Vaikka huonekalujenkin kanssa käytetyin ratkaisu ovat irralliset applikaatiot 

suuremman datamäärän pyörittämiseen ja tarkempien mittasuhteiden lukemi-

seen, ovat nämä osa kehittyvää lisättyä todellisuutta. Esimerkiksi Ikea on kehit-

tänyt oman applikaationsa, jolla voi helposti katsoa miltä haaveiltu huonekalu 

näyttää halutussa paikassa. Applikaatio lupaa näyttää esineet 98 prosentin tark-

kuudella oikeassa koossa, huoneen mittasuhteiden mukaan. Ikea Place tosin 

toimii ainoastaan IOS-laitteilla, mikä rajaa asiakaskuntaa. (Ayoubi 2017.) Verk-

kopohjaista lisättyä todellisuutta hyödyntävät huonekaluverkkokaupat ovat har-

vemmassa, ja muutamat jotka löysin, tarvitsivat oikeuden kameran lisäksi myös 
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mikrofoniin sekä puhelimen tiedostoihin, joten en kokenut turvalliseksi kokeilla 

näitä. Ideana huonekalujen etukäteen kokeilu on mielestäni erittäin tarpeellinen. 

Vaikka saatavilla onkin esineen mitat, on todellisen koon hahmotus usein han-

kalaa. Lisätyn todellisuuden kautta koon hahmotus on helpompaa, vaikka koko 

ei aina näkyisikään ihan täydellisenä, eikä harmillisia turhia ostoja tule niin 

usein. 

5 Mitä eri tapoja verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden 
tekoon on 

Verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden yleistyessä myös palvelun tarjoajia on 

yhä enemmän. Markkinoilta löytyy pohjia, jotka toimivat ilman koodausosaa-

mista, pelkällä koodauksella tai näiden yhdistelmällä. Usein tarjolla on myös val-

mista osaamista. Vaikka valmiita pohjia onkin useita, on niiden sisältö hyvin sa-

mankaltaista keskenään. Eroavina seikkoina ovat usein vaihtelevat hinnastot 

sekä ankkuritapojen ja tunnistustapojen monipuolisuus. Myös kaikki editorit ovat 

ulkoasultaan ja käyttötavaltaan erilaisia. Kaikki tässä esitellyt valmiit pohjat kui-

tenkin tarjoavat kokeilujakson, jolloin editoreja pääsee kokeilemaan ennen osto-

päätöstä. Valitsin tässä läpikäytävät valmiit pohjat sekä koodipohjaiset ratkaisut 

tunnettuuden mukaan. Kaikkien valmiiden pohjien verkkosivuilla löytyy asiakas-

listasta tunnettuja ja isoja yhtiöitä, joten koin näiden olevan luotettavia sekä ko-

keilun arvoisia. Valmiita pohjia sekä koodipohjia löytyy useita näiden lisäksi, jo-

ten jokaiselle löytyy varmasti se juuri itselle sopiva työkalu verkkopohjaisen to-

dellisuuden tekemiseen. 
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5.1 Valmiit tarjolla olevat pohjat 

Blippar 

Blippar tarjoaa pohjan myös perinteiselle applikaatiopohjaiselle lisätylle todelli-

suudelle, mutta yritykseltä löytyy lisäksi tässä tarkasteltava Blippbuilder. Blipp-

builder on verkkoselaimessa toimiva työkalu verkkopohjaisen lisätyn todellisuu-

den rakentamiseen. Blipparilla on tarjolla myös SDK, englanniksi software deve-

lopment kit, eli kokoelma työkaluja ja ohjelmistoja applikaatioiden tai tässä ta-

pauksessa verkkopohjaisen toteutuksen tekoa varten. SDK:n lisäksi saatavilla 

on lisäosa Unity-pelimoottoriin verkkopohjaista lisättyä todellisuutta varten. Blip-

par tarjoaa kaikki yllä mainitut tuotteensa ilmaiseen kokeiluun. Blipparin SDK 

vaatii lisenssimaksun sadan katselukerran jälkeen, ja hinta muuttuu porraste-

tusti katselumäärien mukaan. Blippbuilderiin on integroitu Sketchfab, jonka 

kautta saa käyttöön suuren määrän 3D-malleja. Blippbuilder tarjoaa kolmea eri-

laista tunnistustapaa lisätyn todellisuuden kokemukseen. Käyttäjän ympärille il-

mestyvä, kuvan päälle ilmestyvä sekä pinnalle ilmestyvä lisätty todellisuus. Ku-

vapohjaista tunnistustapaa käyttäessään voi käyttää Blippbuilderin automaatti-

sesti generoitua kuvaa. Alla olevassa kuvassa (kuva 3) on hyödynnetty kuvan 

automaattista generointia. 3D-objektien lisääminen kuvan päälle on yksinker-

taista ja toimii hiirellä kappaletta vetämällä ja pudottamalla paikoilleen. (Blippar 

n.d) 
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Kuva 3. Blippbuilderin kuvapohjaisen tunnistustavan perusnäkymä. 

Blipparin verkkosivuilla huomasin ongelman, että jos ei hyväksy kaikkia eväs-

teitä vaan ainoastaan välttämättömät, verkkosivut eivät toimi oikein. 

Blipparin toimitusjohtaja, Faisal Galaria, on kommentoinut: 

We believe the world is a better place with more creators. Blippar is 
focused on making AR widely accessible and putting the most pow-
erful AR creation tools in the hands of brands, agencies, and devel-
opers. With our new WebAR SDK we’re enabling creatives and de-
velopers to build and publish their own WebAR experiences from 
scratch, anchored with our most advanced SLAM technology to 
date. Not only have we made WebAR SDK easy to use, but we’ve 
made the pricing intuitive and accessible. We’re excited to see how 
our users push the boundaries of AR even further. (Aguanix 2021.) 

Zappar 

Zappar tarjoaa omien työntekijöidensä ammattitaidon lisäksi erilaisia lisätyn to-

dellisuuden luomiseen tarkoitettuja työkaluja (Zappar n.d). ZapWorks Designer 

on verkkosivulla toimiva editori, jossa on yksinkertainen käyttöliittymä ja joka toi-

mii ilman koodiosaamista. ZapWorks Studio on yhdistelmä ZapWorks Designe-

ristä ja koodieditorista yhdistäen selkeän käyttöliittymän koodauksen monipuoli-

suuteen. Näiden lisäksi Zappar tarjoaa yleispätevän SDK:n sekä Unity SDK:n. 



16 

 

 

(ZapWorks n.d.) Kuva 4 on kuvakaappaus ZapWorks Designer -editorin käyttö-

liittymästä. Käytin esimerkissä kuvapohjaista tunnistustapaa. Editori tuntui to-

della helppokäyttöiseltä sekä selkeältä ja 3D-mallit saa paikoilleen vetämällä va-

likosta ja pudottamalla haluttuun paikkaan. 

 

Kuva 4. ZapWorks Designerin perusnäkymä 3D-mallia lisätessä. 

Näistä editoreista löytyy mahdollisuus erilaisiin tunnistustapoihin. Maininnan ar-

voisia ovat ympäristön tunnistus, kuvan tunnistus sekä kasvojen tunnistus. Zap-

par tarjoaa ZapWorks-editoreihin kahden viikon ilmaisen kokeilujakson, jonka 

jälkeen mukaan tulevat kuukausimaksut 58 eurosta ylöspäin. (ZapWorks n.d.) 

8th Wall 

8th Wall kuuluu maailman johtaviin verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden tarjo-

ajiin. Alkuvuodesta 2022 Niantic osti 8th Wallin ja lisäsi Lightship-teknologiansa 

8th Wallin valikoimaan. Tästä huolimatta 8th Wall jatkaa edelleen toimintaansa 

itsenäisenä, ainoastaan laajemmalla tarjonnalla. (Niantic 2022.) 8th Wall tarjoaa 

pilvipohjaista koodiosaamista vaativaa editoria, josta löytyy valmiita esimerkki-

pohjia sekä tutoriaaleja sujuvamman alun takaamiseksi (8th Wall n.d.). Kokeilin 

8th Wallin editoria (kuva 5), ja valitsin kuvapohjaista tunnistetapaa käyttävän 

valmiin esimerkkipohjan. Editori vaikuttaa monipuoliselta mutta itselle vaikea-
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käyttöiseltä vahvan koodivaatimuksen takia. En esimerkiksi löytänyt mistään ta-

paa nähdä, miltä mahdollinen lopputulos näyttää ilman QR-koodin lukemista 

mobiililaitteella. 

 

Kuva 5. Näkymä 8th Wallin editorin kuvapohjaisesta esimerkkipohjasta. 

Editorin lisäksi tarjolla on sivustoon sisäänrakennettu verkkopohjaisen lisätyn 

todellisuuden sivustojen ylläpito. Lisätyn todellisuuden tunnistustapoina löytyy 

muun muassa pintojen tunnistus responsiivisella skaalauksella, kuvan tunnis-

tus, kasvojen tunnistus sekä uutena tuotteena Lightship VPS. Lightship VPS 

hyödyntää Nianticin lisätyn todellisuuden karttaa maailmasta mahdollistaen 

verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden ankkuroimisen senttimetrien tarkkuudella 

esimerkiksi patsaisiin. Hinnoittelu 8th Wallilla alkaa 9,99 dollarista kuukaudessa 

kahden viikon kokeilujakson jälkeen. Kokeilujaksolle kirjautuminen vaatii luotto-

kortin tiedot. (8th Wall n.d.) 

Xr+ 

Xr+ tarjoaa laajan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja verkkopohjaisen lisätyn to-

dellisuuden toteuttamiseen. Editori itsessään on pilvipohjainen, ja usea henkilö 

esimerkiksi samasta tiimistä voi käyttää sitä yhtäaikaisesti. Koodaamisosaa-

mista ei vaadita. Kokemuksessa voidaan käyttää tekstiä, kuvia, ääntä, videoita 

ja sekä animoituja että animoimattomia 3D-malleja. Näiden ankkuripisteinä ja 
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tunnistuskohteina voidaan käyttää kuvia, esineitä, horisontaalisia sekä vertikaa-

lisia pintoja, kasvoja, käsiä ja jalkoja. Myös mobiililaitteen liikkeen tunnistus 

sekä sijainnin hyödyntäminen ovat mahdollista. Editorista löytyy esimerkkipoh-

jia, mutta tyhjästä pohjasta aloittaminen on myös vaihtoehto. (XR+ n.d.) Editori 

on todella yksinkertainen ja pelkistetty (kuva 6) mutta selkeä, ja esimerkiksi 3D-

mallin lisäämisen jälkeen ruudulle ilmestyy ohjeikkunoita. Editorista löytyvä arvi-

oidun lataamisajan näyttävä osio on mielestäni hyödyllinen. Sen avulla voi hel-

posti arvioida esimerkiksi, milloin käytetyt 3D-mallit ovat liian raskaita tai milloin 

samaan projektiin on laitettu liian paljon sisältöä, jolloin verkkopohjaisen koke-

muksen avautumiseen ja latautumiseen menee liian kauan aikaa. 

 

Kuva 6. Xr+ -editorin näkymä 3D-mallin lisäyksen jälkeen.  

XR+ tarjoaa monipuolisesti tilastotietoa esimerkiksi verkkopohjaisen lisätyn to-

dellisuuden parissa käytetystä ajasta, avaamiskerroista sekä mahdollisten nap-

puloiden tai linkkien painamiskerroista. Viiden ilmaisen projektin jälkeen hinnat 

alkavat 99 eurosta kuukaudessa. (XR+ n.d.) 

Awe 

Awe-editori on myös verkkopohjainen, ja sitä voi käyttää ilman koodaamista, 

mutta tarvittaessa editori lukee JavaScript ja CSS-koodikieliä. Editori toimii 

myös mobiililaitteilla ”drag and drop” -ominaisuuden avulla. Kokemuksen voi 
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tehdä kuvapohjaisena, pintoja käyttäen, kasvojen tunnistuksella, 360° näky-

mänä tai GPS:n avulla sijaintikohtaisena. (Awe n.d.) Pienen testauksen jälkeen 

editori vaikuttaa sekavalta, mutta valikoiden läpikäymisen jälkeen editori selkey-

tyy (kuva 7). Tästä editorista ei löydy valmiita 3D-malleja, joten nopea testaus 

on hieman vaikeampaa. 

 

Kuva 7. Awe-editorin näkymä kuvapohjaisen tunnisteen kanssa. 

Ilmaisen kahden viikon kokeilujakson jälkeen Awe maksaa 19 dollaria kuukau-

dessa, ja mahdollisuutena on myös ostaa lisäominaisuuksia pohjan päälle (Awe 

n.d.) 

Gravity Jack 

Gravity Jack poikkeaa edellämainituista yrityksistä siten, että yritys tarjoaa aino-

astaan oman tiiminsä osaamista ja valmiita ratkaisuja muun muassa lisätyn to-

dellisuuden sekä virtuaalisen todellisuuden tarpeisiin eikä ollenkaan editoripoh-

jia. Gravity Jack on kerännyt yli kymmenen vuoden osaamisen digitaalisten rat-

kaisujen kehittämisessä ja on patentoinut Lucent-teknologian, joka mahdollistaa 

lisätyn todellisuuden toimimisen valon muutoksista, esimerkiksi laitteen valon 

välkkyessä lisätyn todellisuuden toteutus kertoo tarvittavat tiedot ja korjauseh-

dotukset ilman ohjekirjan etsimistä. Hinnastoa sivustolta ei löydy, mutta kaikkien 

projektien ollessa yksilöllisiä hinnaston luominen on vaikeaa. (Gravity Jack n.d.) 
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Yhteenveto verkkopohjaisista editoreista  

Taulukko 2. Verkkopohjaisten editorien eroavaisuuksia. 

 Toimii verk-

koselaimessa 

Lisänä irralli-

nen SDK tai 

Unity-lisäosa 

Toimii ilman 

koodaamista 

Mahdollisuus 

koodille 

Blippar x X x  

Zappar x x x x 

8th Wall x   x 

Xr+ x  x  

Awe x  x x 

 

Taulukko 3. Verkkopohjaisten editorien tunnisteiden käyttömahdollisuudet. 

 Esineet/ 

kaarevat 

pinnat 

Kasvot Kuvat Pinnat Maailma/ 

gps 

Blippar   x x  

Zappar x x x x x 

8th Wall x x x x x 

Xr+ x x x x x 

Awe  x x x x 
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Taulukossa 2 näkyy selkeästi tässä käsiteltyjen pohjien eroavaisuuksia. Ainoas-

taan 8th Wall ei toimi ilman koodiosaamista, muut toimivat. Myös kaikki edellä 

mainituista toimivat suoraan verkkoselaimessa ilman ylimääräisiä latauksia tie-

tokoneelle. Taulukossa 3 ei taas kovin montaa eroa ole: kaikki editorit tunnista-

vat kuvia sekä pintoja, esineiden pintojen tunnistus on harvinaisempaa.  

5.2 Koodipohjaiset pohjat 

Valmiit pohjat saattavat joskus olla rajoittavia, mutta koodia osaamattomalle ai-

noa ratkaisu. Koodaamista osaavalle valmiit ja avoimet lähdekoodit saattavat 

olla houkuttelevampia. Ne ovat yleensä vapaasti käytettävissä ja tarjoavat laa-

jan mahdollisuuden erilaisiin lisätyn todellisuuden ratkaisuihin. Avoimet lähde-

koodit ovat myös yleensä ilmaisia, joten rahan ollessa ratkaiseva tekijä pohjan 

valinnassa nämä ovat oiva vaihtoehto. Yleisesti lisätyn todellisuuden lähdekoo-

dit pohjautuvat JavaScriptiin. Avoimen lähdekoodin niin sanottuja kirjastoja on 

useita erilaisia. (Carpignoli 2022.) Kerron seuraavaksi muutamasta koodipohjai-

sesta vaihtoehdosta. Vaihtoehtoja kuitenkin löytyy useita muitakin, ja itselle par-

haan löytää ainoastaan kokeilemalla ja vertailemalla ominaisuuksia. 

Argon.js 

Argon.js on JavaScript-pohjainen lähdekoodi, joka yksinkertaisuudessaan lisää 

lisätyn todellisuuden verkkosivuille. Alun perin käyttökohteena oli Argonin oma 

lisätyn todellisuuden verkkoselain IOS-alustoille, mutta nykyään Argon.js toimii 

kaikkien yleisimpien verkkoselainten kanssa. Argon.js:n lähdekoodi on saata-

villa GitHubista, joka on versionhallintaverkkosivu ohjelmistonkehitykselle. (Ar-

gon.js n.d.) 

AR.js 

AR.js on JavaScriptiin pohjautuva ja käyttää hyödykseen three.js-pohjaa, joka 

on JavaScript-koodiin pohjautuva 3D-materiaalin verkkosivuilla näkymisen mah-

dollistava pohjakoodi, A-Frame-pohjaa, joka on HTML-koodipohjainen viiteke-

hys virtuaalisen todellisuuden luomiseen, sekä jsartoolkit-pohjaa, joka on lisätyn 
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todellisuuden avoimen lähdekoodin kirjasto. AR.js:n luvataan pyörivän tehok-

kaasti mobiililaitteilla. Sillä on selkeät verkkosivut, joista löytyy informaatiota 

suurimmista ongelmista sekä kuinka kiertää ne, esimerkkejä ja ohjeita alkuun 

pääsyyn sekä ohjeita, kuinka saada apua muihin ongelmiin koodin kanssa. 

AR.js on avoin lähdekoodi, jota saa käyttää ilmaiseksi. AR.js sisältää kolme eri 

tapaa rakentaa lisätyn todellisuuden kokemus: kuvapohjainen tunnistus, sijainti-

pohjainen tunnistus sekä kuvio/markkeripohjainen tunnistus. Lähdekoodi löytyy 

GitHubista vanhempien versioiden kanssa. (AR.js n.d.) 

MindAR 

MindAR on täysin JavaScriptiin pohjautuva ja mahdollistaa kuvapohjaisen tun-

nistuksen sekä kasvojen tunnistuksen. GitHubin MindAR-sivu lupaa asennuk-

sen olevan helppoa sekä pohjan olevan käyttäjäystävällinen. A-Frame-koodi-

pohjan kanssa verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden luomisen pitäisi olla no-

peaa. (HiuKim n.d.) MindAR:n verkkosivuilta löytyy selkeät ohjeet alkuun-

pääsyyn. 

6 Lopuksi 

Johdannossa otin tavoitteeksi tutkia, mitä verkkopohjainen lisätty todellisuus on, 

mihin sitä voi käyttää ja miten sitä voi tehdä itse. Verkkopohjaisen lisätyn todelli-

suuden ollessa verrattain uutta teknologiaa oli luotettavien lähteiden löytäminen 

paikoittain haastavaa. Mielestäni löysin silti luotettavia ja monipuolisia lähteitä 

opinnäytetyöhöni. Verkkopohjaisen lisätyn todellisuuden pohjapiirteet ovat sa-

mat kuin perinteisellä applikaatiota käyttävällä lisätyn todellisuuden ratkaisulla. 

Eroavaisuuksia näillä kahdella tavalla tehdä lisättyä todellisuutta kuitenkin löy-

tyy. Verkkopohjainen on usein kevyempää eikä vie lainkaan tilaa mobiililaitteelta 

toisin kuin applikaatio. Toisaalta taas applikaatioon saa huomattavasti enem-

män ominaisuuksia ja laadukkaampia 3D-malleja. Vaikka opinnäytetyöni keskit-

tyykin enemmän verkkopohjaiseen lisättyyn todellisuuteen kuin applikaatiota 

käyttävään, koen että molemmilla versioilla on edelleen paikkansa ja käyttötar-

koituksensa. 
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Eri yritysten tarjoamien lisätyn todellisuuden pohjien vertailu oli mielenkiintoista. 

Vaikka tärkein sisältö oli suurella osalla samaa, olivat kaikki pohjat täysin erilai-

sia käyttää. Pyrin pitämään arvioni mahdollisimman neutraalina parhaimman 

lopputuloksen saavuttamiseksi, mutta tunnistan myös ymmärtämättömyyteni 

koodausta kohtaan, joka vaikutti testituloksiin. Tämä vaikutti myös koodipohjais-

ten pohjien informaation suppeuteen, mutta pyrin antamaan pohjatiedon kai-

kista valituista pohjista. Kaikki pohjista kirjoittamani informaatio on ajankohtaista 

opinnäytetyön kirjoituksen aikana, mutta pohjat voivat päivittyä ja laajentaa tar-

jontaansa, jolloin tämä opinnäytetyö on vain suuntaa antava. Toivon kuitenkin 

tähän keräämäni informaation auttavan lukijaa mahdollisen lisätyn todellisuuden 

pohjan valinnan kanssa. 

Verkkopohjainen lisätty todellisuus tuntuisi vain jatkavan kasvuaan ja levittyvän 

yhä laajemmalle. Uskoisin siis tulevaisuudessa teknologialle olevan enem-

mässä määrin kysyntää sekä teknologian kehittyessä käyttäjämäärien kasva-

van. Tämän takia onkin mielestäni hyvä paneutua teknologiaan ja sen käyttämi-

seen jo näin aikaisessa vaiheessa.
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