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Esipuhe 

 

Puettava sensoriikka alaraaja-amputoidun fysiotera-

piassa -työohje on toteutettu osana fysioterapeut-

tiopiskelijoiden Aino Paloveden, Sofia Piispasen ja 

Suvi Ylimäen toiminnallista opinnäytetyötä Puetta-

van sensoriikan käyttö alaraaja-amputaatiopotilaan 

fysioterapiassa - Työohje fysioterapeuteille. Opin-

näytetyö ja työohje on kehitetty SENDoc-hankkeen 

toimeksiannosta fysioterapeuttien käyttöön, jotka 

työskentelevät alaraaja-amputoitujen henkilöiden 

kanssa. Tieto puettavan sensoriikan käytöstä fy-

sioterapiassa ja kuntoutuksessa on vielä varsin vä-

häistä, ja tästä syystä työohjetta lähdettiin toteutta-

maan. Työohje avaa puettavaa sensoriikkaa sekä 

kertoo kuvin ja konkreettisin esimerkein sen hyö-

dynnettävyydestä alaraaja-amputoidun henkilön fy-

sioterapiassa. Työohjeen tekstiosuudet perustuvat 

tutkittuun teoriatietoon. 
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Puettava sensoriikka 
 

Viimeisen vuosikymmenen aikana kehoon kiinnitet-

tävät eli puettavat terveydentilan ja toimintakyvyn 

seurantajärjestelmät ovat saaneet huomiota tervey-

denhuollossa sekä herättäneet kiinnostusta tutki-

muskohteena. Fysioterapiassa yhtenä mahdollisuu-

tena teknologian hyödyntämiseen osana toiminta-

kyvyn mittaamista ja arviointia on puettavan senso-

riikan sekä terveyden etäseurantalaitteiden käyt-

töönotto. 

 

Puettavalla sensoriikalla tarkoitetaan pieniä elektro-

nisia laitteita, joita voidaan kiinnittää esimerkiksi 

vartaloon, päähän, raajoihin sekä proteesiin. Senso-

riikkaa voidaan hyödyntää toimintakyvyn edistämi-

sessä, sairauksien riskitekijöiden tunnistamisessa ja 

hoidossa sekä sairauksien ja toimintakyvyn etäseu-

rannassa. Etenkin fyysisen aktiivisuuden, liikkumi-

sen, asennon, fysiologisten ominaisuuksien sekä kä-

velyn mittaamiseen, analysointiin, seurantaan ja ar-

viointiin puettava sensoriikka on hyvä työväline.  

 

Erilaisten sensorien ja digitaalisten sovellusten 

avulla fysioterapeutti saa objektiivista ja mitatta-

vissa olevaa tietoa amputaatiopotilaan tilasta, har-

joituksista, suorituksista sekä arjessa toimimisesta ja 

voi näin seurata asetettujen tavoitteiden saavutta-

mista koko fysioterapiaprosessin ajan myös etänä.  

 

Ihmisten terveysratkaisuihin ja elintapoihin voidaan 

vaikuttaa puettavan sensoriikan kautta tarjoamalla 

reaaliaikaista tietoa toimintakyvystä älypuhelimen, 

tietokoneen, tabletin tai vastaavan älylaitteen 

kautta suoraan sen käyttäjälle. Kaikki puettavat sen-

sorit vaativat yhteyden älylaitteeseen, jossa on sen-

soriikkatuotteen kanssa yhteensopiva sovellus, joka 
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analysoi sensoreiden antamia tuloksia. Tarkempia ja 

laajempia tutkimuksia käyttäjätyytyväisyydestä ei 

ole vielä tehty. 

 

Etäfysioterapia ja puettava senso-
riikka 
 

Etäfysioterapian etuja ovat muun muassa ohjauksen 

tuleminen kuntoutujan luokse sekä fysioterapian ja 

erityisasiantuntemuksen saatavuus syrjemmille seu-

duille, jos niitä ei ole saatavilla lähipalveluina. Kun-

toutujan fysiologista tilaa voidaan seurata totuuden-

mukaisemmin puettavan sensoriikan avulla, sillä hän 

voi olla itselleen luonnollisessa ympäristössä ja suo-

rittaa normaaleja päivittäisiä toimintoja, toisin kuin 

laitosoloissa. Näin saadaan laitoshoitojaksoja lyhen-

nettyä ja sen avulla säästöä terveydenhuollon kus-

tannuksissa. 
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Alaraaja-amputaatiopotilaan 
fysioterapiaprosessi

Preoperatiivinen

Potilaan valmistaminen 
suunniteltuun 

toimenpiteeseen.

Postoperatiivinen

Kivun ja turvotuksen 
hoito, tyngän 

sitominen, 
hengitysharjoitteet, 

asentohoito ja 
liikeharjoitteet.

Proteesin jälkeinen

Yleiskunnon 
harjoittaminen sekä 

liikkuminen proteesin 
kanssa.
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Sydän-, hengitys- ja verenkier-
toelimistön sekä yleisen aktiivi-
suuden seuraamiseen käytettävä 
puettava sensoriikka 
 

Ääreisverenkierron häiriöiden sekä diabeteksen ol-

lessa merkittävimpiä tekijöitä alaraaja-amputaatioi-

den kohdalla, on niiden ennaltaehkäisy ja hoito erit-

täin tärkeää. Sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimis-

tön säännöllinen harjoittaminen tehostaa solujen in-

suliiniherkkyyttä sekä sokeriaineenvaihduntaa, las-

kee verenpainetta sekä parantaa verenkiertoa ja 

auttaa painonhallinnassa. Sydän-, hengitys- ja ve-

renkiertoelimistön kunto vaikuttaa myös proteti-

sointiin, proteesityyppiin ja ennen amputaatiota 

aloitettu harjoittelu valmistaa potilasta amputaation 

jälkeiseen lisääntyneeseen energiankulutukseen 

proteesikävelyssä. 

 

Puettavaa sensoriikkaa on mahdollista hyödyntää 

osana sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimistön kun-

non arviointia. Tärkeimpiä seurattavia määreitä ovat 

sydämen syke, ja hengitystaajuus sekä näiden mää-

reiden välinen suhde eli iästä lasketun maksimi- ja 

leposykkeen erotus. Amputaatio tavallisesti kohot-

taa yksilön leposykettä. Hengityselimistön toimin-

taan merkittävä alaraaja-amputaatio vaikuttaa vä-

hentämällä hengityskapasiteettia ja nostamalla hen-

gitystiheyttä. Sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimis-

tön kunnon arvioimiseksi markkinoilla on esimer-

kiksi aktiivisuusrannekkeita, happisaturaatiota ja sy-

dämen sykettä mittaavia sormuksia, hengitysti-

heyttä mittaavia pieniä mikrofoneja sekä korvaan 

asetettavia sydämen sykkeen seurantalaitteita. Hen-

gitystaajuutta voidaan arvioida esimerkiksi jousta-

valla puettavalla rintakehän ympäri kiinnitettävällä 

vyöllä, jonka pituus muuttuu sisään- ja uloshengityk-

sen johdosta. 
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Sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön harjoitta-

miseen protetisoiduille sääriamputoiduille henki-

löille sopivia lajeja ovat muun muassa tanssi, soutu, 

sauvakävely, hiihto ja tennis. Ennen protetisointia 

voidaan käyttää esimerkiksi käsiergometriä. Sopiva 

annostus harjoitteluun on 3 - 7 kertaan viikossa. Al-

kuvaiheessa harjoittelu on kestoltaan 10 - 20 mi-

nuuttia, mutta tavoitteena on 60 minuuttia, joko 10 

minuutin sarjoissa tai kerrallaan.  

 

Alaraaja-amputoitujen kohdalla kestävyyskuntoa 

voidaan mitata ja harjoittaa muun muassa käsi-, pol-

kupyörä- tai soutuergometrillä ja kunnon kehitystä 

voidaan seurata esimerkiksi VO2max eli maksimaali-

sen hapenottokyvyn avulla. Harjoittelu aloitetaan 

aina maltillisesti tehoa progressiivisesti lisäten. Hyvä 

aloitustaso harjoittelun intensiteetille on 55 - 65 % 

iästä lasketusta maksimisykkeestä. Kestävyyskun-

non ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi intensiteetin 

tulee olla 65 - 90 %. Myös 6 minuutin kävelytestin on 

todettu olevan luotettava ja paikkansapitävä testi 

toiminnallisen suorituskyvyn mittaamiseen alaraaja-

amputoiduilla henkilöillä.  

 

Sykkeen seuraamisen tukena yksilön kokeman lii-

kunnan rasittavuuden mittaamiseen ja seuraami-

seen suorituksen aikana voidaan hyödyntää 

RPE/Borgin (rating of perceived exertion) asteikkoa.  

Asteikossa on numerointi 6 - 20, jossa suurempi nu-

mero kuvastaa suurempaa koettua rasitusta. Ter-

veysliikunnan näkökulmasta rasittumisen sijoittumi-

nen lukujen 10 - 16 väille olisi optimaalisin. 

 

 

 

 

 

 

 

LeBoeuf, ym. (2015) suorittaman tutkimuksen mukaan 

korvanapin muodossa olevalla puettavalla sensoriikka-

tuotteella voidaan tarkasti arvioida henkilön kokonais-

energiankulutusta sekä maksimaalista hapenottoky-

kyä, millä voidaan korvata kliiniset polkupyöräergomet-

ritestit. Korvanappi on suunniteltu mittaamaan pienim-

piäkin veren virtauksen muutoksia, sydämen sykettä 

sekä kehon liikkeen muutoksia. Sensori lähettää tietoja 

mikroprosessorin kautta Bluetoothin välityksellä halu-

tulle älylaitteelle.  
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Tyypillisin tapa päivittäisen aktiivisuuden mittaami-

seen on erilaiset aktiivisuusrannekkeet ja niihin liit-

tyvät älylaitteiden sovellukset. Ylipainon ehkäisyssä 

ja painonhallinnassa energiankulutuksen seuraami-

sesta on todettu olevan hyötyä. Askelmittarin sisäl-

lyttäminen yleiseen päivittäiseen aktiivisuuden mit-

taamiseen on tuonut lupaavia tuloksia etenkin pai-

noindeksin laskussa (LeBoeuf, Aumer, Krausi, John-

son ja Duscha 2015). Keskimääräistä energiankulu-

tusta sekä päivittäisten toimien ja fyysisen aktiivi-

suuden rasittavuutta voidaan kuvata MET-arvolla 

(metabolinen ekvivalentti), joka ilmaisee energian-

kulutuksen lepotasoon verrattuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranteeseen laitettava älyranneke mittaa muun mu-
assa sydämen sykettä ja askelmäärää. 
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Nivelliikkuvuuksien ja voiman 
mittaamiseen käytettävä puet-
tava sensoriikka 
 

Alaraaja-amputaatio aiheuttaa tyngän lihasten sur-

kastumista, jonka vuoksi alaraaja-amputoidun fy-

sioterapiaan kuuluu lihasvoimaharjoittelu. Nivelten 

liikkuvuuksien seuraaminen on tärkeää koko ampu-

taatiopotilaan fysioterapiaprosessin ajan, sillä riski 

nivelkontraktuuran syntymiseen on suuri lihasten 

katkaisun ja nivelen ympärillä tapahtuvan liha-

sepätasapainon muodostumisen vuoksi. Alaraajan 

niveleen muodostunut kontraktuura aiheuttaa as-

kelpituuden lyhenemistä, kävelyvauhdin hidastu-

mista sekä kompensaatiota alaraajojen terveillä ni-

velillä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dorsaVi mittaa muun muassa selän liikettä. 
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Yksi tapa mitata nivelten liikkuvuuksia on kiinnittää 

puettavat liikettä ja asentoa mittaavat sensorit nive-

len ympärille esimerkiksi polviniveltä mitatessa sää-

reen ja reiteen. Nivelen liikelaajuus vaikuttaa olen-

naisesti lihaksen aktivaatioon ja voimantuottoon. Li-

hasaktivaation aikana lihaksen muoto muuttuu ja ni-

menomaan raajoissa nämä muutokset ovat huomat-

tavissa nivelkulman muuttumisella tai lihaksen muo-

don ”täyttymisenä” ja ”tyhjenemisenä”.  

 

Lihasten vahvistaminen aloitetaan isometrisillä li-

hasjännityksillä ja niistä siirrytään mahdollisimman 

pian dynaamisiin liikkeisiin. Harjoittelun alkuvai-

heessa käytetään tyngän omaa painoa vastuksena, 

mutta myöhemmin progression luomiseksi voidaan 

käyttää esimerkiksi vastuskuminauhaa. 

 

Nivelten kontraktuuria voidaan seurata ja mahdolli-

sesti ehkäistä puettavilla älytekstiileillä esimerkiksi 

erilaisten polvisuojusten ja tiukkojen ihonmyötäis-

ten vaatteiden avulla, jotka mittaavat nivelen liikku-

vuutta ja asentoa. Puettavalla EMG-mittarilla 

(electromyografia) voidaan mitata ja seurata ampu-

toidun henkilön lihasaktivaatiota sekä lihaksen väsy-

mistä ADL-toiminnoissa (Activity of Daily Living) niin 

kotona kuin osastolla ennen leikkausta. 
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Tasapaino ja puettava sensoriikka 
 

Tasapaino on kyky kontrolloida kehon painopistettä, 

asentoa ja massaa tukipinnan suhteen saapuvan 

sensorisen informaation ja lihasvoiman avulla. 

Kolme merkittävintä tekijää tasapainon mittaami-

sessa ovat kehon segmenttien liike, lihasaktiivisuus 

sekä massan- ja painekeskipisteen liikemallit. Yleisin 

mitattu parametri on painekeskipisteen huojumi-

nen. 

 

Alaraaja-amputoitu henkilö pyrkii näköaistin avulla 

korvaamaan amputoidun tyngän puuttuvaa asento- 

ja ihotuntoa, koska amputoidun henkilön tasapai-

noelimistä välittyvä tieto on puutteellista. Rajoittu-

nut tasapainonhallinta kasvattaa kaatumisriskiä, ja 

sillä on huomattavia seurauksia jokapäiväiseen fyy-

siseen toimintakykyyn. 

 

Tasapainon arvioinnissa voidaan käyttää huojunnan 

nopeutta mittaavia puettavia sensoreita. Puetta-

valla sensoriikalla voidaan mitata vartalon, pään tai 

muun kehon osan erisuuntaisten liikkeiden laajuutta 

sekä nopeutta. Tavallisimmin istumatasapainoa mi-

tatessa sensorit kiinnitetään vartaloon ja seisomata-

sapainoa mitatessa vartaloon ja/tai alaraajoihin. Ta-

sapainoa voidaan seurata myös kenkään laitettavien 

sensoripohjallisten avulla, jotka mittaavat pohjalli-

seen kohdistuvaa painetta.  

 

MoveSole-älypohjalliset. 
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MoveSole-älypohjalliset voivat mitata kävelyä niin 

kotona kuin vastaanotolla. 

Tasapainoharjoittelun tavoitteena on oppia pitä-

mään kehon painopiste tukipinnan sisäpuolella, har-

joittaa lihasten, nivelten, hermoston ja aistien yh-

teistoimintaa sekä oppia hallitsemaan kehoa vaihte-

levilla nopeuksilla erilaisilla tukipinnoilla ja alkuasen-

noissa. 

 

Puettava sensoriikka sekä siitä saatava aistikanavien 

kautta tuleva välitön ulkoinen palaute auttavat tasa-

painohäiriöistä henkilöä staattisen ja dynaamisen 

tasapainon harjoittamisessa. Reaaliaikainen biopa-

laute voi olla esimerkiksi ääni tai vibraatio, jonka an-

siosta käyttäjä pystyy muuttamaan suoritustaan. 

Tämä on erityisen tärkeää alaraaja-amputoiduille 

potilaille puuttuvan proprioseptiikan ja ihotunnon 

vuoksi.  
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Kävely ja puettava sensoriikka 
 

Mitä paremmin amputaatiopotilas oppii käyttämään 

proteesia ja kävelemään proteesin avulla, sitä pa-

remmaksi elämänlaatu koetaan. Kävelyn analysoin-

nissa voidaan hyödyntää puettavan sensoriikkan 

avulla kerättyä dataa kävelyn kinematiikan, kinetii-

kan sekä lihasaktivaation mittaamiseksi ja seuraa-

miseksi. 

 

Reiteen tai sääreen kiinnitetyllä kiihtyvyysanturilla 

voidaan mitata kävelyn parametrejä sekä kehon seg-

menttien liikettä. Niillä pystytään myös mittaamaan 

muun muassa askelkorkeutta. Vyötärölle kiinnite-

tyllä kiihtyvyysanturilla kyetään parhaiten mittaa-

maan kävelysykliin kuluvaa aikaa sekä askelten mää-

rää. Puettavilla sensoreilla voidaan näiden lisäksi mi-

tata niin kääntymisen sujuvuutta kuin myös liikkeelle 

lähtöä, jotka ovat kytköksissä kaatumisriskiin, joka 

alaraaja-amputoiduilla henkilöillä on kohonnut. Kä-

velysyklin aikana tapahtuvaa lihasten aktivoitumis-

järjestystä sekä aktivoitumisvoimakkuutta voidaan 

mitata EMG:llä. 

 

 

APDM:n The Opal mittaa muun muassa kävelyn pa-
rametrejä. 
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Amputaatiopotilaan alkuvaiheen seisomaharjoit-

teissa ja kävelyyn valmistavissa harjoitteissa sekä kä-

velyn harjoittamisessa voidaan käyttää kenkään lai-

tettavia paineherkkiä pohjallisia. Niiden avulla voi-

daan havainnoida painon jakautumista sekä peh-

mytkudoksen kuormittumista. Pohjallisista tulevan 

reaaliaikaisen biopalautteen ansiosta potilas pystyy 

muokkaamaan kävelyä halutunlaiseksi. Alaraaja-am-

putoidun henkilön proteesikävelyssä voi esiintyä vir-

heellisiä kävelyn liikemalleja, jotka voivat aiheuttaa 

muun muassa erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävelyn virheelliset liikemallit:  

 Liian vähäinen painonsiirto proteesille 

 Koko askelsyklin ajan tyngän puoleisen pol-

ven pitäminen koukussa 

 Painonsiirto proteesille samalla ylävartaloa 

kallistaen  

 Proteesin tuominen eteen sivukautta 

 Proteesin tuominen eteen liian voimak-

kaasti 

Gordtin, Gerhardyn, Najafin & Schwenkin (2017) 

kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että puetta-

valla sensoriikalla on positiivisia vaikutuksia niin 

tasapainon kuin kävelynkin harjoittelussa. Kirjal-

lisuuskatsaukseen otettujen tutkimusten mu-

kaan puettavan sensoriikan avulla voidaan kehit-

tää spesifisti tiettyjä kävelyn parametrejä. Tutki-

muksissa saatujen tulosten mukaan AVH-potilai-

den (aivoverenkiertohäiriö) halvaantuneen jalan 

tukivaihe ja kuormittaminen paranivat, Parkinso-

nin tautia sairastavien sivuttaisheilunta kävelyn 

aikana väheni ja terveiden ikääntyneiden kävely-

vauhti kasvoi. Puettavaa sensoriikka voidaan siis 

hyödyntää monien eri potilasryhmien fyysisen 

toimintakyvyn harjoittamisessa.  
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Muu puettava sensoriikka 
 

 Diabetes on yksi suurimmista alaraaja-ampu-

taatioon johtavista riskitekijöistä. Sen vuoksi 

diabeteksen seuranta on erityisen tärkeää. 

Viime vuosien aikana sokeriarvojen mittaa-

mista on pyritty kehittämään tarkemmaksi ja 

informatiivisemmaksi jatkuvaan glukoosiseu-

rantaan suunnitellun sensoriikan avulla. Puet-

tava sensoriikka mittaa glukoosipitoisuutta lä-

hes jatkuvasti useampien päivien tai viikkojen 

ajan tarjoten kattavammin tietoa veren soke-

riarvojen vaihteluista. Jatkuvaan seurantaan 

kehitetyt laitteet pystyvät kuvantamaan reaa-

liaikaiset veren sokeriarvot sekä niiden vaihte-

lut ja antamaan tietojen pohjalta kuuloon ja 

näköön perustuvaa palautetta mahdollisesta 

veren niukka- tai liikasokerisuudesta hypo- tai 

hyperglykemiasta. Tänä päivänä eniten hyö-

dynnetty menetelmä glukoositasojen seuran-

taan on sähkökemiallinen glukoosioksidaasiin 

perustuva menetelmä. Glukoosioksidaasi on 

entsyymi, jota eräät sienet muodostavat. Sitä 

käytetään veren glukoosipitoisuuden mittaa-

miseen. Laitteet, jotka perustuvat tähän peri-

aatteeseen, käyttävät neulasensoria, joka 

usein miten asennetaan vatsan tai käsivarren 

ihonalaiskudokseen. Sensori mittaa glukoosi-

oksidaasireaktion synnyttämiä sähkövirtasig-

naaleita. Signaalin voimakkuus on verrannolli-

nen välinesteen glukoosipitoisuuteen.  

 

 Alaraaja-amputoiduilla selkäkivut ovat yleisiä 

johtuen osittain kompensatorisista liikemal-

leista, kuten lannerangan sivulle taipumisesta 

tai pyöristymisestä. Liikettä aistivaa puettavaa 

sensoriikkaa voidaan hyödyntää selkärangan 

liikkeiden ja asentojen mittaamiseen ja arvi-

ointiin. Puettavan sensoriikan antamien tulos-
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ten on osoitettu korreloivan hyvin sähkömag-

neettisen seurantalaitteen kanssa. Sensoriikan 

sisältämät kolmiakseliset gyroskoopit, kiihty-

vyysanturit sekä magnetometrit mittaavat kol-

miulotteisesti selkärangan liikkeitä. 

 

 Puettavan sensoriikan avulla voidaan arvioida 

sääriamputoitujen henkilöiden tyngän ja pro-

teesin välistä painetta sekä kosteus- ja lämpö-

tilavaihteluita. Näiden määreiden mittaami-

sella pyritään ehkäisemään ihorikkoja ja kipua 

sekä valitsemaan mahdollisimman sopiva pro-

teesi. Tutkimuksissa on käytetty muun muassa 

FBG-sensoria (Fiber Bragg grating), kosteutta 

mittaavaa puettavaa sensoriikkaa sekä infra-

punakuvantamisjärjestelmää. Lämpökarttojen 

tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää myös aa-

vesärkyjen luokitukseen sekä hoitoon.  

 

 

 Lämpötilavaihteluita sekä kosteutta mittaavien 

puettavien sensorien avulla voidaan arvioida 

tyngän kuntoa proteesin käytön aikana. Läm-

pökarttojen avulla saadaan tietoa muun mu-

assa olemassa olevista vaurioista tupessa, 

jotka kävelyn aikana saavat tyngän lämpötilan 

nousemaan sekä linerin mahdollisesti aiheut-

tamista tulehduksista, jotka nostavat kosteus- 

ja lämpötilalukemia. Lämpökarttojen tarjoa-

maa tietoa voidaan hyödyntää myös aavesär-

kyjen luokitukseen sekä hoitoon. Tynkä- sekä 

aavesäryn osalta on huomattu tyngän lämpö-

tilan laskevan siirryttäessä lähemmäksi tyngän 

päätä. 

 

 Puettavaa sensoriikkaa voidaan hyödyntää 

haava-alueen paranemisprosessin mittaami-

seen ja seuraamiseen. Haavaan sijoitettavalla 

sensoriikalla voidaan tarkastella ja seurata 

haava-alueen mikroympäristöä ja mitata 
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muun muassa ionikoostumusta, kosteustasa-

painoa, proteesiaktiivisuutta sekä aineenvaih-

duntaa. Kehitteillä on laastari, jolla voidaan 

seurata haavan paranemista. Laastari sisältää 

joustavia bioimpedanssisensoreita sekä veren 

happipitoisuutta mittaavia sensoreita.  

 

 Yleisin tapa arvioida koettua kipua objektiivi-

sesti on mitata potilaan sydän-, hengitys- ja ve-

renkiertotoimintoja. Kasvojen ilmeet ovat toi-

nen harvinaisempi tapa viestiä koetusta ki-

vusta. Kivun intensiteettiä voidaan arvioida 

kasvojen ilmeitä tulkitsevalla puettavalla sen-

soriikkamaskilla, jonka biosensorit aistivat kas-

vojen lihasten tuottamaa sähköä ja sitä kautta 

ilmeitä.  
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