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Virtuaalitodellisuutta ja 
etämonitorointia
Jarkko Peltonen, Esa Kunnari, Teija Lehto

Etämonitorointi taipuu moneen

6Aika – Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa to-
teutettiin TAMKin tietotekniikan ja autotekniikan aloilla lisänäyttölasi-
en avulla etämonitoroinnin testitilanteita. Niissä luotiin reaaliaikainen 
yhteys lähiverkon kautta TAMKin autolaboratoriosta toiselle puolelle 
kampusta, Living Lab -tilan monitoriin. Sovelluksen käyttäytymisestä 
paljastui uusia piirteitä, ja kertynyt materiaali ja tieto jaettiin yrityksel-
le. TAMKilla pidettiin myös kaikille yrityksille avoimia, lisänäyttölasi-
en ominaisuuksiin perehdyttäviä käytännön työpajoja. Lisänäyttölasit 
saatiin yhteiskehittämisen osana koekäyttöön myös kahteen autokorjaa-
moon Tampereen seudulla.  

RealMax HMT-1 -lisänäyttölasit, lisätyn todellisuuden AR-lasit (Kuva 1), toimivat kokei-
luissa pohjimmiltaan kuten puheohjattu kännykkä tai taulutietokone. Lasien käyttöjärjes-
telmä on Android, ja lasit tottelevat puhuttuja englanninkielisiä komentoja. Tämän omi-
naisuuden ansiosta käyttäjän molemmat kädet jäävät vapaaksi muuhun työhön. Käyttäjä 
näkee reaalimaailman sekä lasien kautta lisätyn aineiston yhtäaikaisesti. Lasit sisältävät 
muistia, ja niihin voidaan liittää oma SD-muistikortti. Lasit on mahdollista kytkeä WiFi- 
(WLAN) verkkoon. 

RealMax HMT-1 -lisänäyttölaseja esiteltiin joukolle yritysten ja oppilaitosten edusta-
jia Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa 
ja työpajoissa. Tilaisuuksissa alueen toimijat saivat tietoa laseista ja niiden eri käyttö-

Lisänäyttölasien avulla voidaan mm. luoda 
koulutusmateriaalia, jossa lasien käyttäjä 
tallentaa videolle oman näkymänsä, ja käyttäjän 
kädet jäävät vapaiksi muuhun toimintaan.
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Kuva 1. RealMax HMT-1 -lisänäyttölasit, lisätyn todellisuuden AR-lasit. (M.Keränen)

mahdollisuuksista. Lisänäyttölasien avulla voidaan mm. luoda koulutusmateriaalia, jos-
sa lasien käyttäjä tallentaa videolle oman näkymänsä, ja käyttäjän kädet jäävät vapaiksi 
muuhun toimintaan. 

TAMKin työpajoissa näytettiin konkreettisesti, kuinka RealMax HMT-1 lisänäyttölasien 
avulla pystytään toteuttamaan etämonitorointia autokorjaamolla. TAMKin opiskelija oli 
lisänäyttölasit päässään autokorjaamolla, ja TAMKin tietotekniikan lehtori Esa Kunnari 
esitteli monitorointinäkymää.
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Kuva 2. Lisänäyttölasien työpaja kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston merkkiliikkeiden 
jälkimarkkinoinnista vastaaville henkilöille (T. Lehto)

Työpajaan osallistuneista 7 oli varsinaisesta kohderyhmästä eli autoalalta. Muut osal-
listujat olivat työpajan sisällöstä kiinnostuneita muiden alojen edustajia. Tilaisuudessa 
esiteltiin RealMax HMT-1 lisänäyttölasien ominaisuuksia sekä annettiin kaikille mahdolli-
suus kokeilla lisänäyttölaseja. Tämän jälkeen yritysten edustajat pohtivat, kuinka lisä-
näyttölaseja voitaisiin hyödyntää heidän omalla työpaikallaan.  

Kysymykseen ”Mitä käyttöä VR/AR-laseille olisi omalla alallasi?” saatiin seuraavia vas-
tauksia: 

• omaan järjestelmään integrointi (varaosa, korjaus) 
• huolto-ohjelmien videointi esim. asiakkaalle 
• koulutuskäyttö – reaaliaika/toistettavuus 
• sisäinen tiedonjako 
• rekrytoinnin/imagon tuki 

VR/AR-työpaja  
TAMKilla järjestettiin keväällä 2019 lisänäyttölaseihin liittyvä työpaja, joka oli suunnattu 
Tampereen alueella toimivien kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston merkkiliikkeiden jälki-
markkinoinnista vastaaville henkilöille (Kuva 2). Tilaisuuteen kutsuttiin edustajia yhteensä 
16 autoliikkeestä. Tämän lisäksi kutsuttujen joukossa oli autoalan toiminnanohjausohjel-
mien valmistajia. Kutsu oli avoin myös TAMKin henkilökunnalle sekä TAMKin yhteistyö-
kumppaneille.  
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• maahantuonnin kouluttajien väline
• valmistajien ja myynnin apuväline 
• varastotyö – tilauksen purku 
• kokoukset, ajansäästö, ohjaaminen, dokumentointi – turvallisuus ja tehokkuus 
• tuki tien päälle, korjaukseen tulevan auton ennakointi 
• ohjauskulmien säädössä – ergonomia 
• testerien tulokset näyttöön 
• vakoiluväline johdolle 
• laadunvalvonta 
• laskutuksen automatisointi 
• puheohjaus muille laitteille (esim. nostin) 
• työn etenemisen kirjaaminen puheella 
• raportointi 
• numerosarjojen ja rekisterikilpien luku. 

Osallistujien kokemukset lisänäyttölaseista tai vastaavista apuvälineistä olivat vaihte-
levia. Yli puolella (n=6) osallistujista ei ollut kyseisistä välineistä tietoa tai aikaisempaa 
käyttökokemusta. Loput osallistujista (n=5) olivat kuulleet välineistä, tutustuneet niihin 
maahantuojan koulutuksessa, omassa työssään tai Tulevaisuuden älykkäät oppimisym-
päristöt -hankkeen kokeilussa.   

Autoalan työpaja koettiin mielenkiintoiseksi ja onnistuneeksi. Työpajassa esitellyt lisä-
näyttölasit herättivät ajatuksia niiden käyttömahdollisuuksista eri aloilla, ja ne koettiin 
hyödyllisiksi tulevaisuudessa. Lisäksi työpaja herätti mielenkiinnon toteuttaa jokin alusta-
va sovellus lisänäyttölaseilla opiskelijoiden kanssa. Tilaisuuden lopuksi kaikille osallis-
tuneille yrityksille kerrottiin mahdollisuudesta ottaa lisänäyttölasit koekäyttöön omalle 
työpaikalleen.

Käytännön testaamista  
RealMax HMT-1 -lisänäyttölasit olivat koekäytössä kahdella eri autokorjaamolla Tampe-
reen seudulla. Kevyen kaluston testipaikkana oli Audi Center Tampere, joka tarjoaa henki-
löautojen myynti- ja huoltopalveluja. Raskaan kaluston testipaikkana oli Scania Tampere, 
jonka tuotevalikoimaan kuuluvat kuorma- ja linja-autojen myynti ja huoltopalvelut.   

Audi Center Tampere 
Audi Centerillä tehtiin kokeilu, jolla pyrittiin selvittämään, kuinka nopeasti lasien perus-
käytön oppii. Samalla selvitettiin, mitkä voisivat olla niitä tehtäviä, joissa laseja voitaisiin 
hyödyntää. Testihenkilönä oli korjaamon niin sanottu vanhempi asentaja, joka tekee myös 
vaativia vianetsintätöitä. Mukana kokeilussa oli myös korjaamon korjaamopäällikkö.  
Asentajalle annettiin lyhyt käyttöönottokoulutus, jonka jälkeen hän testasi lasien toimin-
taa itsenäisesti. Tämän jälkeen häneltä kysyttiin kokemuksia lasien käyttömukavuudesta 
ja ideoita mahdollisista käyttökohteista.  
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Asentajan palaute: 
• hyvä ja selkeä näyttö 
• hyvin toimiva puheohjaus
• helppo ottaa käyttöön
• voisi käyttää ajoneuvon tarkastusten dokumentoinnissa käyttäen kameraa 
ja puheen tallennusta 
• pystyy lukemaan korjausohjeita lisänäytöstä varsinaisen työnteon aikana  
• helpottaa työskentelyä, kun käden jäävät vapaiksi varsinaiseen työhön 

Laitteen käyttöönotto tapahtui asentajalta todella nopeasti. Hän myös keksi laitteelle 
käyttöä saman tien ja kysyikin, milloin hän saa tämän laitteen omaksi työkalukseen! Ly-
hyt kokeilu synnyttikin uuden toimintatavan tietojen dokumentoinnissa ja tiedonhaussa.   

Kokeilun jälkeen käytiin keskustelua lasien tehokkaaseen käyttöön vaadittavasta toi-
mintaympäristöstä. Huomattiin, että lasien tehokas käyttäminen vaatisi muutoksia tai 
valmisteluja tiedon esitysmuotoon. Tietojen dokumentointiin lasit kuitenkin soveltuvat 
sellaisenaan. Kokeilusta saatiin hyvää tietoa siitä, miten lisänäyttölasit saataisiin yritykselle 
tehokkaaseen käyttöön. Tätä tietoa voidaan käyttää myös muiden yritysten hyödyksi. 

Scania Tampere 
Toinen kokeilu tapahtui Scania Tampereen huoltokorjaamolla. Kokeilun tavoitteet olivat 
samat kuin Audi Center Tampereen kokeilussa, mutta lisäksi haluttiin selvittää todellisten 
käyttöolosuhteiden vaikutusta lasien toimivuuteen. Raskaan kaluston korjaamolla laseja 
altistettiin lämpötilavaihteluille, lialle ja kosteudelle.  

Laseja käytiin esittelemässä korjaamon koko henkilökunnalle heidän viikkopalaverissaan. 
Lasien perustoiminnot näytettiin videotykin välityksellä koko osallistujajoukolle. Tämän 
jälkeen lasit jätettiin koekäyttöön kolmeksi viikoksi.   

Kokeilujakson lopuksi korjaamon asiakaspalvelupäällikkö kokosi asentajilta kommentteja 
lasien testijaksolta. Asentajien mielestä lisänäyttölasit eivät soveltuneet sellaisenaan 
korjaamotoimintaan. Tämä johtui enimmäkseen puheohjauksen haasteista ja lasien kiin-
nityksestä päähän. Lisänäyttölaseja voisi kuitenkin käyttää kaluston etätarkastuksissa, 

Kokeilusta saatiin hyvää tietoa siitä, 
miten lisänäyttölasit saataisiin yritykselle 
tehokkaaseen käyttöön.
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esimerkiksi asiakkaan tiloissa sekä etätyöskentelyssä asiakkaan luona. Näissä tilanteissa 
lisänäyttölasit mahdollistaisivat reaaliaikaisen kuvayhteyden pääkonttorille.

Kokeilun tuloksena saatiin selkeitä kehittämiskohteita lasien ohjelmistoon ja pääkiinni-
tykseen. Lasit kestivät hyvin likaisessa toimintaympäristössä. Tämä oli mielenkiintoinen 
tulos, koska laseja oli tähän asti käytetty ainoastaan toimistotiloissa, laboratorioissa ja 
ulkona. Lasien etäkäyttömahdollisuuksiin oltiin varauksellisia, juurikin hankalan käytön 
takia. Tämän vuoksi muun muassa poliisien käytössä oleva rintaan kiinnitettävä kamera 
voisi toimia paremmin, kunhan se saadaan toimimaan reaaliaikaisesti lähettäen kuvaa 
korjaamolle. 
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