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Työssä on tutkittu lisätyn todellisuuden laitteistojen soveltuvuutta opetuksessa. Lisätty 

todellisuus on kasvava sovellusala, ja sitä hyödynnetään monipuolisissa kohteissa. Sovel-

tuvuuden arvioinnissa on käytetty ulkoisia lähteitä sekä työtä varten itse toteutetun sovel-

luksen ValveAR kerryttämää kokemusta ja havaintoja. 

Lisätyllä todellisuudella on havaittu olevan monia hyötyjä opetuksessa. Tämän lisäksi 

sovelluksien kehittäminen on nykyaikana helpompaa, joten niitä voidaan kehittää moni-

puolisemmin, ja opetuslaitokset, opettajat ja oppilaat voivat rakentaa omia lisätyn todel-

lisuuden sovelluksiaan, jotka ovat räätälöity heidän tarpeisiinsa. Sovelluksia suunnitelta-

essa on huolehdittava, etteivät ne häiritse opetushenkilökunnan tai oppilaiden keskitty-

mistä opetettavaan asiaan. Monimutkainen ohjeistus, sovelluksien ja laitteiden toimimat-

tomuus, suuri määrä aistiärsykkeitä kerralla sekä koulutuksen puute heikentävät keskit-

tymistä. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

API Ohjelmointirajapinta (engl. Application Programming Interface). 

Sovelluksen ominaisuus, jonka avulla sovellukset voivat välittää tie-

toja keskenään. 

AR  Lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality) 

CAD (engl. Computer-Aided Design) Kappaleiden, rakenteiden ja konei-

den suunnitteluun käytettävä ohjelmisto. 

IDE (engl. Integrated Development Environment) SDK:n mukana tuleva 

kehitysympäristö, jossa on  

Mpx Megapikseli (engl. Megapixel). Digitaalisen kameran anturin tark-

kuutta kuvaava yksikkö, joka kertoo, kuinka monta miljoonaa pikse-

liä kameran anturissa on. 

SDK (engl. Software Development Kit) Ohjelmistokirjastoista sekä työka-

luista koostuva kehitystyökalu, jonka avulla sovellus toimii tietyn 

käyttöjärjestelmän kanssa.  

TTY  Tampereen teknillinen yliopisto
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1. JOHDANTO 

Lisätyssä todellisuudessa eli AR:ssä (engl. augmented reality) lisätään visuaalisia ja in-

teraktiivisia elementtejä normaaliin todellisuuteen. Käyttäjä niin sanotusti katsoo läpi lait-

teen, joita ovat tavallisimmin älypuhelimet tai virtuaalitodellisuuslaseja muistuttavat la-

sit, ja hänen normaaliin ympäristöönsä ilmestyy uusia tietokonegraafisia elementtejä. 

Nämä voivat olla visuaalisia kohteita, joita käyttäjä voi katsella, tai ne voivat olla vuoro-

vaikuttavia elementtejä, eli niillä voidaan tehdä joitain toimenpiteitä. AR eroaa virtuaali-

todellisuudesta siten, että se ei korvaa todellista maailmaa kokonaan virtuaalielemen-

teillä, vaan, kuten englannin kielen termi augmented tarkoittaa, sen on tarkoitus täydentää 

todellisuutta.  

Lisätty todellisuus on lisääntynyt huomattavasti esimerkiksi tietokonepelien yhteydessä. 

Viimeisien vuosien aikana on ilmestynyt useampia mobiilipelejä, joissa pelaajan on tar-

koitus katsoa puhelimensa näytöltä, kun pelihahmot liikkuvat pelaajan ympäröimässä 

maailmassa. Tällaisia pelejä on esimerkiksi Nianticin julkaisema Pokémon GO -peli, joka 

julkaistiin vuonna 2016 ja joka nousi hyvin nopeasti suosituksi peliksi. Lisätyn todelli-

suuden ei kuitenkaan tarvitse olla ainoastaan viihdekäyttöön.  

AR:n avulla pystytään antamaan käyttäjille lisätietoa ympäristöstä. Esimerkiksi kaupun-

gilla kävellessä voidaan kertoa ympäröivistä nähtävyyksistä, kuten rakennuksista, pat-

saista, monumenteista, tai sen avulla voidaan opastaa käyttäjää ylimääräisillä tiemer-

keillä, jotka ohjaavat hänet määränpäähänsä liikkuessaan tuntemattomassa ympäristössä. 

Opetustilanteessa opettaja voisi lisätä opetusmateriaaliinsa virtuaalisia kohteita, joiden 

avulla opiskelijat pystyisivät vuorovaikutuksen kautta paneutumaan asiaan eri tavalla 

kuin aikaisemmin. 

Teknologian kehittyessä avautuu uusia mahdollisuuksia tehostaa oppimista. Peruskou-

luissa ja korkeamman asteen opistoissa opetettavat asiat, muuttuvat jatkuvasti, ja näin on 

tapahduttava myös opetustavoille. Oppilaitokset sijoittavat enemmän rahaa tabletteihin, 

älytauluihin, kannettaviin tietokoneisiin ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa lisätyn to-

dellisuuden laitteisiin.  

Työssä on tutkittu, kuinka lisätyn todellisuuden laitteistot soveltuvat opetuskäyttöön. Ar-

viointiin on käytetty ulkoisia lähteitä ja omaa kokemusta lisätyn todellisuuden sovelluk-

sen kehittämisestä. Tätä varten työssä tehdään oma sovellus nimeltä Valve AR, joka hyö-

dyntää Tango-ohjelmistokehystä ja tulee käyttöön Asuksen ZenFone AR -älypuhelimeen. 
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2. AR-SOVELLUKSEN TEKEMISEEN TARVITTA-

VAT TYÖKALUT 

Lisätyn todellisuuden sovelluksien tekeminen vaatii eri ohjelmistoja ja laitteita. Niitä on 

saatavilla useita eri vaihtoehtoja, joista osa on suunniteltu ammattikäyttöön ihmisille tai 

yrityksille, jotka kehittävät sovelluksia myytäväksi, ja osa suunnattu enemmän yksityi-

seen käyttöön. Lisätyn todellisuuden sovellukset sopivat moniin markkinoilla oleviin äly-

puhelimiin, mutta käyttämällä älypuhelinta, jossa on lisättyyn todellisuuteen suunnattu 

ohjelmistoalusta, kuten Tango, saa käyttöön enemmän ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. 

2.1 AR-laitteet 

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voi käyttää esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella, 

tablettitietokoneilla tai virtuaalitodellisuuslaseja muistuttavilla laseilla. Monesti sovelluk-

sia käytetään mobiililaitteissa, jotta AR-kohteita pystyy tutkimaan tarkemmin ja niiden 

ympärillä pystyisi liikkumaan. Tämän takia esimerkiksi sovelluksia ei tehdä paljoa tieto-

koneille. 

Monet markkinoilla olevat puhelimet ja tabletit ovat sopivia AR-sovelluksille. Sovelluk-

set eivät välttämättä tarvitse muuta kuin laitteessa olevan kameran ja joitakin antureita 

seuraamaan puhelimen liikettä. On kuitenkin olemassa ohjelmistoalustoja, jotka mahdol-

listavat kehittyneempien sovelluksien käytön. Osa ohjelmistoalustoista vaatii erillisiä an-

tureita toimiakseen, ja tällaiset alustat ovat yhteensopivia vain tiettyjen laitteiden kanssa. 

Alustojen, jotka toimivat älypuhelimien ja mobiilitietokoneiden normaaleilla antureilla, 

avulla voidaan kehittää sovelluksia, jotka voivat hyödyntää enemmän laitteiden anturida-

taa ilman, että tarvitsee valmistaa erillisiä puhelimia lisätyn todellisuuden sovelluksille. 

Älypuhelinta tai tablettitietokonetta käytettäessä laitetta täytyy pitää kädessä koko ajan. 

Vastineeksi näille on olemassa lisätyn todellisuuden laseja. Ulkomuodoltaan osa niistä 

muistuttaa normaaleja silmälaseja ja osa muistuttaa virtuaalitodellisuuslaseja, ja näiden 

avulla käyttäjän kädet jäävät vapaaksi muulle toiminnalle. Muiden mobiililaitteiden 

kanssa sovellukselle annetaan komentoja kosketusnäytön avulla, mutta AR-laseilla käyt-

täjä kommunikoi sovelluksen ja sen AR-elementtien kanssa käsimerkeillä. Käyttäjä voi 

osoittaa sormella kohteita tai heiluttaa käsiään tietyllä tavalla, mitkä antavat komentoja 

sovellukselle. Lasien avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi sovelluksia, jotka opastavat 

käyttäjää suunnistamaan tuntemattomassa ympäristössä. 
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2.2 Ohjelmistot 

Ohjelmistoalustat tarjoavat ohjelmistokirjastoja ja valmiita ohjelmistokomponentteja 

AR-sovelluksien kehittämiseen. Lisättyyn todellisuuteen on saatavilla useita eri alustoja 

kuten Tango, Vuforia, ARToolKit ja EasyAR (Schmidt, ei pvm). Tango tarvitsee toimi-

akseen tietynlaisia antureita, joita ei normaaleissa laitteissa ole, mutta esimerkiksi Vufo-

ria ja ARCore toimivat tavallisissa älypuhelimissa. Laitteiden ja ohjelmistojen valmista-

jien kannalta on tärkeää kehittää alustoja, jotka soveltuvat mahdollisimman moniin lait-

teisiin. Apple on kehittänyt oman ARKit-alustan, joka ei tarvitse erillisiä antureita toimi-

akseen ja Google on lopettanut Tangon kehityksen ja tuen 1.3.2018. 

Alustojen ominaisuudet vaihtelevat, mutta niiden avulla voidaan tunnistaa muotoja ym-

päristössä, lukea QR-koodeja tai tekstiä sekä muodostaa kolmiulotteisia malleja tiloista 

ja kappaleista, joita hyödynnetään sovelluksissa. Käyttäjä voi niin sanotusti skannata kap-

paleita ja liittää näitä sovelluksiin, ja tällöin jokaista mallia ei tarvitse itse muodostaa 

mallinnusohjelmalla. 

Sovelluksia tehdessä ohjelmistoalustan tarjoamia ohjelmistokirjastoja ja valmiita kom-

ponentteja voi käyttää muodostamaan lopullinen sovellus. Tämä vaatii yleensä erillisen 

ohjelmiston kuten Unity. Unityn kaltaisilla ohjelmistoilla käyttäjä pystyy lisäämään näitä 

valmiita komponentteja ja malleja sovellukseen sekä lisäämään omaa tai valmista koodia, 

joka määrittelee komponenttien toimintaa ja ominaisuuksia. Unitylla voi kehittää lisätyn 

todellisuuden sovelluksia täysin valmiista komponenteista, eikä se tarvitse ohjelmointi-

osaamista. Unity-ohjelmistoon voi asentaa lisätyökaluja kuten Tango SDK:n, jonka mu-

kana tulee valmiita komponentteja, joita voi käyttää sovelluksien kehittämisessä. Tango 

esimerkiksi tarjoaa pistepilvitietoja, joiden avulla voidaan mitata etäisyyksiä ja tunnistaa 

tasoja sekä muita kappaleita ympäristössä. Kuvassa 1 on Tangon tarjoamia valmiita kom-

ponentteja, ja pistepilviobjekti on nimellä Tango Point Cloud. 

 

Kuva 1. Tangon valmiita komponentteja. 

Sovelluksien rakentaminen tietyille käyttöjärjestelmille vaatii kyseisten käyttöjärjestel-

mien omia ohjelmistokehityspakkauksia. Ohjelmistokehityspakkauksen eli SDK:n (engl. 

Software Development Kit) mukana tulee ohjelmistokirjastoja ja työkaluja, joiden avulla 
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sovellus toimii kyseisellä käyttöjärjestelmällä. SDK liitetään ohjelmistoon, jolla sovellus 

tehdään, kuten Unity, ja tämä käyttää SDK:ta ainoastaan sovelluksen koontivaiheessa. Eli 

ohjelmistoalustat tarjoavat lisätyn todellisuuden komponentteja, ohjelmistokehityspak-

kaukset varmistavat yhteensopivuuden laitteiden kanssa ja Unityn kaltaisilla ohjelmis-

toilla muodostetaan varsinainen sovellus. 

Lisätyn todellisuuden sovellukset käyttävät AR-elementteinä kaksi- tai kolmiulotteisia 

malleja, joita lisätään todelliseen ympäristöön. Valmiita malleja on saatavilla runsaasti, 

mutta omien mallien tekemiseen tarvitaan mallinnusohjelma. Ohjelmistoja on ilmaisia 

kuten Blender ja SketchUp, mutta malleja voi myös tehdä CAD-ohjelmistoilla (engl. 

Computer-Aided Design). CAD-ohjelmistoja käytetään perinteisesti insinööri- ja arkki-

tehtuurialalla suunnittelemaan vapaakappaleita, koneita, järjestelmiä ja rakennuksia. 

Osa ohjelmistoista on tarkoitettu ammattikäyttöön ja osa harrastekäyttöön. Ohjelmistojen 

lisensseissä voi olla rajoituksia, mihin käyttötarkoitukseen malleja saa kyseisellä ohjel-

malla tehdä. Esimerkiksi kaikilla ohjelmistoilla ei saa tehdä malleja kaupalliseen tarkoi-

tukseen tai jaettavaksi ilman erillistä lisenssiä. On olemassa kuitenkin avoimen lähdekoo-

din ohjelmistoja, kuten Blender, joita saa käyttää ilmaiseksi haluamaansa käyttötarkoi-

tukseen. Mallinnusohjelmaa valittaessa on vain varmistettava, että mallien tiedostomuo-

dot ovat yhteensopivia kehitysohjelmiston kanssa. 
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3. AR LAITTEISTOJEN SOVELTUVUUS OPETUK-

SESSA 

Lisätyn todellisuuden ja sen laitteistojen soveltuvuudesta opetuksessa on tehty tutkimuk-

sia. Lisätyn todellisuuden sovelluksilla on todettu olevan hyötyjä opetuksessa, mutta sillä 

on myös havaittu olevan haittavaikutuksia. Lisätty todellisuus vaatii laitteistoja toimiak-

seen, sekä osaamista sovelluksien kehittämiseen. 

3.1 Laitteistojen ja sovellusten käyttö 

Lisätyn todellisuuden käyttäminen voi vaikuttaa oppilaiden keskittymiseen. Oppilaat tun-

nistavat näytöllä näkyvät AR-elementit, ja heidän huomionsa keskittyy juuri näihin koh-

teisiin, koska ne erottuvat normaalista ympäristöstä. Oppilaat keskittyvät enemmän opis-

keltavaan asiaan. Jos sovelluksen käyttäminen on kuitenkin vaikeaa, voi vaikutus olla 

päinvastainen. Oppilaiden huomio saattaa ohjautua muualle, koska he turhautuvat sovel-

luksen tai laitteen käyttämiseen, koska näissä on virheitä tai ne eivät muuten toimi halu-

tulla tavalla. (Hung, et al., 2016)  

Oppilaiden keskittyminen voi myös ohjautua muualle, jos he eivät ymmärrä annettuja 

ohjeita tai sovelluksessa on liikaa erilaisia kohteita kerralla. Mikäli sovelluksessa on nä-

kyvillä useampi kohteita kerralla, on oppilaiden pystyttävä tunnistamaan heidän tehtä-

vänsä kannalta oleelliset kohteet, ja keskittymään näihin. Oppilaiden on pystyttävä suo-

rittamaan useampia tehtäviä samanaikaisesti. (Wu, et al., 2013) 

Sovelluksia voi suunnitella tiettyihin tiloihin tai kaikkiin tiloihin sopiviksi.  Jos suunnit-

telee sovelluksia tiettyihin tiloihin, voi käyttää oppilaille tuttua oppimisympäristöä hyö-

dyksi opetuksessa. Sovelluksissa oppimistilaan voi kiinnittää lisätyn todellisuuden koh-

teita, joita opetuksessa köytetään. Tällaiset sovellukset pitää suunnitella ja toteuttaa erik-

seen jokaiseen ympäristöön, ja sovelluksen käyttäminen ei onnistu muissa tiloissa. Sovel-

luksia, jotka eivät ole sidottuja tiettyyn tilaan, voi käyttää useissa eri tiloissa, mikä lisää 

sen käytettävyyttä. Sovelluksia ei tarvitse suunnitella jokaiseen tilaan, vaan samaa sovel-

lusta voi käyttää kaikissa paikoissa, ja ne ovat sen myötä kannettavia sekä joustavia. (Wu, 

et al., 2013) 

Opetuksen ei tarvitse tapahtua tietyssä tilassa. Sovelluksia voi käyttää kannettavissa mo-

biililaitteissa kuten älypuhelimissa ja tablettitietokoneissa. Näiden kanssa voi liikkua va-

paasti eri tiloissa, ja sovelluksen mukana tulee oppilaiden tarvitsema materiaali. Oppilai-

den ei tarvitse olla samassa tilassa saadakseen saman opetuksen. Joillekin voidaan tarjota 

erillistä tukiopetusta normaalin luokkahuoneen ulkopuolella, koska heillä on vaikeuksia 
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keskittyä tavallisessa oppimisympäristössä, jossa on paljon muitakin oppilaita. Tämän li-

säksi lisätyn todellisuuden sovelluksilla voidaan parantaa oppilaiden tuloksia ja vähentää 

henkilökohtaisen tukiopetuksen tarvetta, mikä on taloudellisesti hyödyllistä myös oppi-

laitoksille (El Sayed, et al., 2011). 

AR-sovelluksilla on myös vaikutusta oppilaiden ja opiskelijoiden mielialaan. Huangin, et 

al. (2016) tutkimuksessa havaittiin, että lisätyn todellisuuden -sovellusta käyttäneet opis-

kelijoilla oli opetuksen jälkeen vertailuryhmää myönteisempi mieliala. Ennen opetusta 

näiden kahden eri ryhmän välillä ei ollut havaittavaa eroa mielialoissa.  

Sovelluksien käyttäminen vaihtelevissa ympäristöissä voi aiheuttaa haittoja. Radun, et al. 

(2017) tutkimuksessa tutkittiin lisätyn todellisuuden sovelluksien hyötyjä ja haittoja eri 

ikäisillä lapsilla. He havaitsivat, että kaikissa ikäryhmissä lapset törmäilivät esineisiin 

sekä huonekaluihin ja kompastelivat omiin jalkoihinsa ja lattialla oleviin esteisiin. Sovel-

luksen käyttäminen ympäristöissä, joissa kompastumisriski on suuri tai törmääminen esi-

neisiin voisi aiheuttaa suurta vahinkoa, ei ole välttämättä turvallista. 

Kompastumisen lisäksi Radun, et al. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että lisätyn todelli-

suuden sovelluksilla voi olla muita fyysisiä haittoja. Tutkimuksessa huomattiin, että osa 

osallistujista työskenteli huonoissa asennoissa. Sovelluksen käyttäjät saattoivat kyyristää 

selkäänsä tai ojentaa niskansa ergonomisesti huonoihin asentoihin liikuttaakseen puhe-

linta tai itseään, koska he eivät olleet aikaisemmin tottuneet liikkumaan pelatessaan mo-

biilipelejä. Radun, et al. arvelivat, että tämä saattaa johtua siitä, että sovelluksessa käyt-

täjät joutuivat katsomaan putkien sisälle, ja osa osallistuneista oli toisia pidempiä, joten 

he joutuivat kyyristymään. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että lapsien kädet väsyivät, kun he käyttivät sovellusta 

pitkään yhtäjaksoisesti. Tutkimukseen osallistuneet käyttivät älypuhelimessa olevaa so-

vellusta, ja liikkuivat ympäri huonetta suorittaen tehtäviä ja seuraten sovelluksen opas-

teita. Osallistuneiden kädet väsyivät sovellusta käytettäessä ja vanhemmat lapset raviste-

livat ja lepuuttivat käsiään useita kertoja. Vanhemmat lapset pysyivät vaihtamaan otettaan 

puhelimesta, mutta nuoremmat pitivät puhelimesta kiinni koko ajan samalla otteella. 

(Radu, et al., 2017) 

3.2 Sovelluksien kehittäminen 

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voi tehdä useammalla eri tavalla. Osa tavoista ei tar-

vitse ollenkaan kokemusta ohjelmoinnista, mutta suurin osa kuitenkin vaatii jonkinta-

soista ohjelmisto-osaamista (Martins, et al., 2015). Omien sovelluksien tekeminen ei kui-

tenkaan vaadi paljoa kokemusta. 
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Aikaisemmin opetuksessa käytetyt tietokonesovellukset on kehitetty ohjelmisto- ja ope-

tusalan ammattilaisten yhteistyönä. Ohjelmistoalan ammattilaisilla on ollut myös perin-

teisesti suurempi vaikutus lopulliseen sovellukseen. Työkalujen kehittyessä on tarjoutu-

nut mahdollisuus myös muille kehittää omia sovelluksia. Opetuslaitokset ja opettajat voi-

vat kehittää omia sovelluksia, jotka ovat suunnattu juuri kyseisen laitoksen opetukseen ja 

oppimateriaaliin. Sovelluksien kehittäminen voi kuitenkin viedä nykyäänkin paljon ai-

kaa, ja opettajat saattavat tarvita koulutusta sovelluksien kehitykseen sekä laitteiden käyt-

töön. Opettajien kuuluisi osata laitteiden käyttö siten, että niiden käyttö ei häiritsisi opet-

tajien keskittymistä varsinaiseen opetukseen. (Martins, et al., 2015) 

Martins, et al. (2015) toteaa, että lisätyn todellisuuden sovelluksien toteuttaminen tarvit-

sisi suuren määrän teknistä osaamista. Kuitenkin Unityn kaltaisilla ohjelmistoilla sovel-

luksien rakentaminen on tehty helpoksi. Koska Unity ei vaadi käyttäjältä suurta ohjel-

mointiosaamista, on sen opetteleminen yksinkertaista. Graafisien elementtien lisääminen 

peliin onnistuu käyttöliittymän avulla ja käyttäjän omaa ohjelmakoodia sovellukset eivät 

tarvitse toimiakseen, joten yksinkertaisten sovellusten toteuttaminen onnistuu ilman mit-

tavaa kokemusta. Ohjelmoinnin osaaminen kuitenkin mahdollistaa monimutkaisempien 

sovelluksien kehittämisen, koska valmiit työkalut eivät tarjoa kaikkia mahdollisia omi-

naisuuksia, jotka ohjelmakoodin kautta saa käyttöön. Työkalujen lisäksi on olemassa pal-

jon opasteita ja manuaaleja, joiden avulla voi aloitta kehittämään omia sovelluksia ilman 

mitään aikaisempaa kokemusta. 

Sovelluksien kehittäminen kuitenkin tarvitsee useampia eri ohjelmistoja. Unity tarjoaa 

mahdollisuuden luoda sovelluksen, mutta sovelluksen ottaminen käyttöön esimerkiksi 

Android-puhelimissa tarvitsee Androidin omat ohjelmistokirjastot. Kirjastot tulevat 

Android SDK ja Android Studion mukana. Kirjastojen asentaminen on helppoa, ja niitä 

käyttämällä ei tarvitse huolehtia yhteensopivuusongelmista laitteiston kanssa, vaan SDK 

huolehtii sovelluksen ja käyttöjärjestelmän välisestä kommunikoinnista ohjelmistoraja-

pinnan yli.  

SDK:n lisäksi tarvitaan ohjelma, jolla kolmiulotteiset lisätyn todellisuuden elementit ra-

kennetaan. Ohjelmia on saatavilla lukuisia. Osa on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja 

osa harrastekäyttöön. Mallien luominen voi vaatia harjoittelua, ja harjoittelun määrä riip-

puu mallien monimutkaisuudesta. 

3.3 Laitteistot 

Jotta lisättyä todellisuutta voisi käyttää hyödyksi opetuksessa, vaaditaan paljon investoin-

teja laitteiston hankkimiseen. Lisätyn todellisuuden sovelluksia voi käyttää älypuheli-

milla, tablettitietokoneilla sekä normaaleilla kannettavilla- ja pöytätietokoneilla, joissa on 

webkamera. Laitteita tarvitaan useita, jotta opetuksesta sovelluksia voisi käyttää moni-

puolisesti hyödyksi, ja laitteet tarvitsevat perushankintakustannuksien lisäksi huolto ja 

ylläpitokustannuksia. 
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 Lisäksi tarvitaan tietokoneita ja ohjelmistoja, joilla sovelluksia luodaan. Oppilaitoksissa 

on tietokoneita opettajien käyttöön ja ohjelmistoja on saatavilla erilaisilla lisensseillä. Osa 

lisensseistä on täysin ilmaisia opetus- ja yksityiskäyttöön, ja opetuslaitokset voivat hakea 

ilmaisia opetuslisenssejä ohjelmistoihin. Unity on ilmainen yksityiseen käyttöön, jos so-

velluksia ei myy tai julkaise muiden käyttöön, mutta se tarjoaa myös ilmaisia lisenssejä 

opetuskäyttöön. Androidin Studio on open source -ohjelmisto, ja se on sen myötä myös 

ilmainen. Sitä voi käyttää vapaasti mihin käyttötarkoitukseen käyttäjä itse haluaa. Koska 

sovelluksiin löytyy ilmaisia lisenssejä tai opetuslisenssejä, myös oppilaat voivat luoda 

omia sovelluksia. 

Ongelmaksi voi kuitenkin koitua teknologian elinkaari. Laitteet vanhenevat nopeasti, ja 

opetuskäytössä olevia laitteita ei uusita useasti, koska ne vaativat suuria investointeja. 

Mobiiliteknologialla on kuitenkin nykyään suhteellisen lyhyt käyttöikä. Laitteet hajoavat 

ja akkuja täytyy uusia tietyin väliajoin, mitkä lisäävät kustannuksia. Ohjelmistot ja niiden 

osat vanhenevat myös, ja esimerkiksi Google on jo päättänyt lopettaa Tango-projektin ja 

siirtyy käyttämään ARCore. Ohjelmistot saattavat toimia pitkiä aikoja, mutta niiden päi-

vitykset ja tuki voidaan keskeyttää. 



9 

4. OMAN SOVELLUKSEN TEKEMINEN 

Työssä luodaan lisätyn todellisuuden sovellus Valve AR. Sovellusta varten mallinnetaan 

TTY:n opetus- ja tutkimuskäytössä olevan tislauskolonnin venttiili ja tehdään sovellus, 

joka hyödyntää tätä mallia sekä Tango-ohjelmistoalustaa. Sovellusta käytettäessä puheli-

men läpi katsotaan todellista ympäristöä, ja koskettamalla puhelimen näytöllä näkyviä 

tasoja käyttäjä voi kiinnittää näille mallin venttiilistä. Mallissa on animaatio, jolla havain-

nollistetaan venttiilin toimintaa. Käyttäjä pystyy tutkimaan mallia eri suunnista liikku-

malla mallin ympärillä sekä tarkastelemaan sitä yksityiskohtaisemmin katsoessaan mallia 

lähemmältä etäisyydeltä. 

4.1 Käytetyt ohjelmistot ja laitteet 

Sovelluksen toteuttamiseen on käytetty Unity-ohjelmistoa. Ohjelmisto käyttää Tangon 

ohjelmistoalustaa sekä Android SDK:ta, joiden avulla sovellus on yhteensopiva Asuksen 

ZenFone AR -älypuhelimessa. Kolmiulotteinen malli venttiilistä on toteutettu Blender-

ohjelmalla. 

4.1.1 Asus ZenFone AR 

ZenFone AR on Asuksen kehittämä älypuhelin, joka on kehitetty lisätyn todellisuuden 

sovelluksien käyttöön ja kehitykseen. ZenFone AR jäljittää sijaintiaan sekä liikettään fyy-

sisessä ympäristössä TriCam-teknologian avulla, joka on mahdollista puhelimessa olevan 

liikettä seuraavan kameran sekä etäisyyttä mittaavan infrapunakameran avulla (Asus Zen-

Fone Tech Specs, ei pvm). Kameran ja etäisyysanturin sijainti on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. ZenFone AR -älypuhelimen kameroiden sijainnit puhelimen takakannessa 

(Asus ZenFone Tech Specs, ei pvm) 

 

Kuvassa 2 näkyy myös ZenFonen pääkamera. Tämän kameran avulla käyttäjä pystyy kat-

selemaan lisätyn todellisuuden elementtejä todellisessa ympäristössä. Jotta todellinen 

ympäristö sekä digitalliset AR-elementit näkyisivät hyvällä tarkkuudella, pääkamerassa 

on 23 Mpx:n digitaalinen SONY IMX 318 -valokuvakenno (Asus ZenFone Tech Specs, 

ei pvm). Mpx tarkoittaa yksikköä megapikseli, jota käytetään muun muassa digitaalisten 

kameroiden yhteydessä kuvaamaan, kuinka monta miljoonaa pikseliä on kameran antu-

rilla. Lisätyn todellisuuden sovelluksia voi käyttää suurimmassa osassa älypuhelimista, 

mutta kamera-anturien ja Tango-ohjelmistoalustan avulla puhelin pystyy tekemään kol-

miulotteista mallia ympäristöstään ja käyttämään tätä mallia hyödyksi sovelluksissa. Sen 

ansiosta AR-elementit voivat esimerkiksi vuorovaikuttaa enemmän fyysisen ympäristön 

kanssa sekä on mahdollista tehdä sovelluksia, jotka opastavat käyttäjää navigoimaan to-

dellisessa ympäristössä. 

4.1.2 Tango 

ZenFone AR -puhelimen mukana tulee Tango-ohjelmistoalusta. Tango mahdollistaa ka-

meroiden ja muiden anturien mittauksien käytön laitteessa. Se on Googlen kehittämä 

alusta, joka julkaistiin vuonna 2014. Se vaatii toimiakseen laajakuvakameran, syvyysmit-

tauksia tekevän kameran, tarkan anturien aikaleimauksen sekä sovelluspinon, joka mah-

dollistaa liikkeen ja syvyyden seuraamisen (Google Developers, ei pvm b). 

Tango seuraa laitteen liikettä ja asentoa. Tangon API (engl. Application Programming 

Interface) on rajapinta, jota sovellukset voivat käyttää asento- ja liiketietojen saamiseksi, 
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tarjoaa tietoa kuudella eri vapausasteella. Sovellus voi kysyä tätä tieto, kun se sitä tarvit-

see, tai Tango voi päivittää tiedon tietyin aikavälein. Laitteen asento eli pose muodostuu 

vektorista, joka kertoo liikkeen suunnan ja etäisyyden sekä neliulotteisesta luvusta eli 

kvaterniosta, joka kuvaa asennon muutosta. (Google Developers, ei pvm) 

Liikkeen seurannassa on myös rajoitteita. Antureissa voi muodostua pieniä virheitä, joi-

den yhteisvaikutuksesta sovelluksissa voi syntyä suuria virheitä laitteen sijainnin ja asen-

non suhteen, jos sovellusta käytetään kauan tai laitetta liikutetaan pitkiä etäisyyksiä so-

velluksen ollessa käynnissä. Liikkeen seuranta ei myöskään muista aikaisempia liikkeen-

seurantaistuntoja, vaan jokaisella uudella istunnolla seuranta aloitetaan alusta. Jotta so-

vellukset voisivat tallentaa tietoja ympäristöstään ja korjatakseen antureiden virheistä ai-

heutuvaa häiriötä, on Tangossa myös area learning -ominaisuus. (Google Developers, ei 

pvm) 

Area learning -ominaisuuden, eli tilaoppimisen, avulla laite pystyy tallentamaan tietoa 

ympäristöstään. Liikkeen seurannan avulla voidaan seurata käyttäjän liikkeitä, asentoa ja 

paikkaa ympäristössä, mutta sen avulla ei voida tallentaa tietoa. Tilaoppiminen tallentaa 

fyysisen ympäristön tunnusmerkkejä ja pystyy niiden avulla tunnistamaan ympäristön, 

jossa laite on. (Google Developers, ei pvm a)  

Tilaoppimisen avulla voidaan pienentää liikkeen seurannasta aiheutuvaa virhettä. Liik-

keen seuranta pystyy painovoiman avulla tarkentamaan laitteen asennon virhettä, mutta 

liikkeen ja etäisyyksien virheitä se ei pysty korjaamaan itse. Tilaoppimisen avulla laite 

tunnistaa, missä tämä on, ja se pystyy vertaamaan tätä tietoa liikkeen seurannan tietoihin. 

Kuvassa 3 on esimerkki liikkeen seurannan virheen korjauksesta. (Google Developers, ei 

pvm a) 
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Kuva 3. Tilaoppimisen avulla korjataan laitteen sijainti fyysisessä ympäristössä 

(Google Developers, ei pvm a). 

Kuvassa 3 vihreällä viivalla on esitetty laitteen oikea liike ja punaisella viivalla liikkeen 

seurannan estimointi liikkeestä. Alussa virhettä on vähän, mutta kuljetun matkan kasva-

essa, myös virhe kasvaa. Kun laite saapuu paikkaan, jonka se tilaoppimisen avulla tun-

nistaa, vertaa se sijaintiaan liikkeen seurannan estimaattiin ja korjaa tämän virheen. Tästä 

käytetään termiä drift correction. Tilaa ei tarvitse etukäteen tallentaa, vaan laite tekee sitä 

automaattisesti koko ajan, mikäli tilaoppiminen on asetettu päälle. (Google Developers, 

ei pvm a) 

Ympäristöön voidaan myös mahdollisesti kiinnittää objekteja, jotka laite muistaa myö-

hemmin. Tämän avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi sovellus, joka opastaa kaupan asia-

kasta löytämään haluamansa tuotteet muodostamalla tilaoppimisen avulla malli kaupasta 

sekä sen tuotteista. Asiakas valitsee haluamansa tuotteen sovelluksen avulla ja tämä opas-

taa asiakkaan esimerkiksi suuntaa antavien nuolien avulla oikean hyllyn kohdalle.  

Tango käyttää myös syvyysnäköä määrittämään etäisyytensä todellisen ympäristön koh-

teista. Laitteet voivat käyttää erilaisia menetelmiä etäisyyden mittaamiseen ja Asuksen 

ZenFone AR käyttää kameraa, jossa on infrapunasäteilyllä toimiva anturi. Syvyysnäköä 

ja liikkeen seurantaa voidaan käyttää yhdessä, jolloin laitteella voidaan mitata kohteiden 

etäisyyksiä, vaikka molemmat eivät mahtuisi laitteen näytölle samaan aikaan. Tangon 

API antaa syvyystiedot pistepilvenä, jossa jokainen piste määritellään xyz-koordinaatistoa 

käyttäen, ja käytettävä yksikkö on metri. (Google Developers, ei pvm c) 

Google Developers -sivuston (Google Developers, ei pvm c) mukaan syvyysnäkö toimii 

parhaiten, mikäli kohteet ovat 0,5-4 m:n etäisyydellä laitteesta. Sivustolla mainitaan 

myös, että infrapunaa käyttävillä antureilla voi olla vaikea saada tarkkoja mittauksia koh-

teista, jotka itse lähettävät infrapunasäteilyä tai eivät heijasta infrapunasäteilyä. Jotkin 
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valaisimet sekä kappaleet, jotka heijastavat auringonvaloa, voivat aiheuttaa virheitä mit-

taustuloksissa. 

Google on tällä hetkellä päättänyt lopettaa Tango-projektin kehityksen, ja 1.3.2018 läh-

tien Google ei enää tue Tangoa. Sen sijaan se on päättänyt siirtyä käyttämään uutta AR-

Core-alustaa. ARCorea voidaan käyttää useimmissa markkinoilla olevissa älypuheli-

missa, kun Tango soveltuu vain tiettyihin laitteisiin.  (Google Developers, ei pvm b)  

Kastrenakes (2017) kertoo The Verge -sivustolle tehdyssä julkaisussa, että syy Tango-

projektin lopettamiseen on, että tämä vaatii erillisiä antureita. Hän kertoo, että Google ja 

muut älypuhelimien valmistajat ovat kehittäneet ohjelmistoja, joiden avulla lisätyn todel-

lisuuteen tarvittavat ominaisuudet voidaan toteuttaa puhelimissa valmiiksi olevilla lait-

teistoilla. ARCore on yksi tällainen lisätyn todellisuuden ohjelmistoalusta. Google Deve-

lopersin ARCore-sivuston (Google Developers ARCore, ei pvm) mukaan ARCoren on 

tarkoitus toimia monissa nykyaikaisissa älypuhelimissa kuten kaikissa Android laitteissa, 

jonka käyttöjärjestelmän version on 7.0 tai uudempi. 

ARCore käyttää puhelimen kameraa tallentaman pisteitä fyysisestä ympäristöstä. Seuraa-

malla näiden pisteiden liikettä ja käyttämällä puhelimen antureita laite määrittelee liik-

keen sunnan ja laitteen asennon. Se pystyy myös havaitsemaan fyysisen ympäristön va-

laistuksen. Sen perusteella voidaan muuttaa lisätyn todellisuuden kohteiden valaistusta 

täsmäämään paremmin ympäröivään valaistukseen, jotta kohteet näyttäisivät todellisim-

milta. (Google Developers ARCore, ei pvm) 

4.1.3 Unity 

Unity on pelien kehitysalusta, jolla voi kehittää kaksi- tai kolmiulotteisia pelejä useille 

eri alustoille. Pelejä voi kehittää mobiililaitteille, pelikonsoleille, tietokoneille sekä inter-

netsivuille. Tavallisien pelien lisäksi Unitylla voi kehittää pelejä tai sovelluksia, jotka 

käyttävät lisättyä todellisuutta tai virtuaalitodellisuutta. 

Unityn avulla voi luoda pelejä ja sovelluksia ilman kattavaa kokemusta. Pelejä voi luoda 

helposti käyttämällä drag and drop eli raahaa ja pudota -ominaisuutta lisäämään eri ele-

menttejä peliin sekä liittämällä näihin kooditiedostoja määrittelemään elementtien toi-

minnallisuutta. Ohjelma tukee C#-ohjelmointikieltä, mutta siinä voi käyttää myös Unityn 

omaa ohjelmointikieltä UnityScriptia, joka on kehitetty JavaScriptin pohjalta (Unity 

Documentation, ei pvm). 

Unity on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Konferenssijulkaisun Design for Collaboration 

in Mixed Reality: Technical Challenges and Solutions (Peters, et al., 2016) mukaan Uni-

tyn suosio on noussut juuri tämän käyttäjäystävällisyyden vuoksi. Julkaisussa kerrotaan, 

että heidän arvioinnin perusteella Unity on kustannustehokkain, joustavin sekä kestävin 
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kaikista kolmesta ohjelmistosta, joita he vertailivat. Kaksi muuta vaihtoehtoa olivat Vi-

zard ja Unreal Engine 4, joita molempia käytetään lisätyn todellisuuden sekä virtuaalito-

dellisuuden-sovelluksien kehityksessä. 

Unityyn on normaalisti saatavilla kolme eri lisenssitasoa. Opiskelijoille, aloittelijoille 

sekä harraselijoille on olemassa ilmainen lisenssi Personal, jossa tulee mukana kaikki 

Unity-alustan ydintoiminnallisuudet, joita sovelluksien kehittämiseen tarvitsee. Ominai-

suudet riittävät hyvin lisätyn todellisuuden -sovelluksien kehittämiseen. Koulutuslaitok-

set sekä -ohjelmat voivat hakea ilmaista opetuslisenssiä, jota voi käyttää opetus-, koulu-

tus- sekä tutkimustarkoituksissa (Unity Store, ei pvm b). 

Personal-lisenssillä voi toteuttaa sovelluksia omaan tai yrityksen käyttöön, mikäli yritys 

ei tee vuodessa 100 000 dollarin liikevoittoa. Jos sovelluksia haluaa julkaista tai yrityksen 

liikevoitto ylittää 100 000 dollarin rajan, on otettava käyttöön maksullinen Plus-lisenssi. 

Plus-lisenssin mukana tulee lisää ominaisuuksia kuten suorituskykymittari, Unityn ana-

lytiikka ja tekstuurien muokkaukseen tarkoitettu käyttöliittymä. Mikäli yrityksen liike-

voitto ylittää 200 000 dollaria, on käytettävä Pro-lisenssiä, jolla voi kehittää sovelluksia 

mihin tarkoitukseen tahansa ilman liikevoittorajoja. (Unity Store, ei pvm a) 

4.1.4 Android Studio ja Android SDK 

Android Studio on ohjelma, jolla voi tehdä sovelluksia Android-laitteisiin. Se on ilmainen 

ohjelmisto, joka on tarkoitettu harrastelijoille sekä ammattilaisille. Ohjelman mukana 

asennetaan Android SDK -ohjelmistopaketti, joka tarjoaa ohjelmistokirjastoja sekä työ-

kaluja Android-sovelluksien tekemiseen. Nämä kirjastot varmistavat, että sovellus on yh-

teensopiva Android-laitteiden kanssa. 

SDK:n mukana tulee yleensä integroitu kehitysympäristö, eli IDE (engl. Integrated De-

velopment Environment). IDE tarjoaa eri työkaluja sovelluksien kehittämiseen, ja koos-

tuu esimerkiksi koodieditorista, testaustyökaluista sekä käyttöliittymien suunnittelu ja to-

teutustyökaluista. Android Studio on eräänlainen IDE Android SDK:lle, mutta myös 

Unity voidaan laskea integroiduksi kehitysympäristöksi. 

Unity käyttää Android SDK:ta sovelluksen rakennusvaiheessa. Sovelluksen voi tehdä ko-

konaan Unityssa, ja SDK:n tiedostopolku tallennetaan Unityn SDK-hakemistoon. Kun 

sovelluksen alustaksi on valittu Android, Unity kokoaa sovelluksen Android SDK:n 

avulla. 

4.1.5 Blender 

Blenderillä luodaan kolmiulotteisia malleja. Se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, ja 

sen myötä täysin ilmainen. Ohjelmistoa voi käyttää mihin tarkoitukseen haluaa, eli mal-

leja saa luoda omaan henkilökohtaiseen tai kaupalliseen käyttöön niin yksityiset henkilöt 
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kuin suuret yrityksetkin. Ohjelmaan voi halutessaan tehdä omia muutoksia ja näitä muu-

toksia voi jakaa myös muille. (Blender, ei pvm) 

Malleja voi luoda yhdistelemällä erilaisia kappaleita ja muovaamalla näitä. Lopullinen 

malli muodostuu näin pienemmistä muodoista ja näiden leikkauksista. Tällä pystyy mal-

lintamaan kappaleita, jotka koostuvat helposti erotettavissa olevista perusmuodoista ku-

ten kuutioista, särmiöistä, palloista ja lieriöistä.  

Monimutkaisempien kappaleiden mallinnetaan rakentamalla kappale yksittäisistä ta-

soista. Kaikki muodon pinnat jaetaan pieniin neliskulmaisiin tasoihin, joiden lukumäärä 

vaikuttaa lopullisen kappaleen tarkkuuteen. Mitä enemmän tasoja kappaleessa on, sitä 

tarkempi ja yksityiskohtaisempi malli on kokonaisuudessaan.  

4.2 Venttiilin mallintaminen 

Blender on kehitetty kolmiulotteisten mallien luomiseen peleihin ja erilaisiin sovelluk-

siin. Se kuitenkin toimii samanlaisilla periaatteilla kuin kappaleiden mallinukseen tarkoi-

tetut CAD-ohjelmistot. Mallien rakentamista voi lähestyä useammalla eri tavalla, mutta 

yksi vaihtoehto on lähteä rakentamaan sitä erilaisista avaruuskappaleista. Venttiilistä teh-

dään poikkileikattu, jotta mallista näkisi paremmin venttiilin rakenne ja sen toiminnan. 

Kuvassa 4 on lopullinen malli venttiilistä. 

 

Kuva 4. Blenderillä tehty malli venttiilistä. 

Kuvassa 4 osat 1 ja 2 muodostavat venttiilin rungon. Molemmat osat ovat perusmuodoil-

taan onttoja lieriöitä. Lieriöitä voi tehdä valitsemalla Blenderin create-valikosta sylinte-

rityökalun Cylinder, joka luo sylinterin automaattisesti työalustalle. Sylinterin kokoa voi 
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muokata pursotus- eli extrude-työkalun avulla tai muuttamalle sen mittoja properties-va-

likon Scale-ominaisuudella. 

Sylinterit ovat oletusarvoisesti kiinteitä. Venttiilin tapauksessa niistä täytyy tehdä onttoja, 

ja tämä tehdään valitsemalla ensin toinen läpileikkaukseltaan pienempi sylinteri. Toisen 

sylinterin avulla venttiilin runko kaiverretaan ontoksi. Pienempi sylinteri asetetaan toisen 

sylinterin sisään, ja sen kokoa muuttamalla voidaan määrittää, kuinka paksuksi venttiilin 

runko halutaan tehdä. Kuvassa 5 on sylinterin runko ja sen sisälle asetettu leikkaava sy-

linteri. 

 

Kuva 5. Venttiilin runko ja sen sisäpuolella oleva leikkaava sylinteri. 

Ensin valitaan venttiilin runko hiiren oikealla painikkeella, ja sitten Properties-valikon 

kohdasta Object Modifier valitaan Boolean-työkalu. Työkalulla voi tehdä kahden kappa-

leen leikkauksia tai liitoksia. Työkalun valikosta valitaan operaatioksi difference ja koh-

taan Object valitaan kappale, joka leikataan venttiilin rungosta. Kun Apply-painiketta pai-

netaan, suorittaa ohjelma leikkauksen, ja leikkaavan sylinterin voi poistaa tai muuttaa lä-

pinäkyväksi, jotta muutokset tulevat näkyviin. Kuvassa 6 on esitetty leikkauksen loppu-

tulos. 
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Kuva 6. Leikkauksen lopputulos, kun leikkaava sylinteri on muutettu läpinäkyväksi. 

Samat toimenpiteet toistetaan rungon toiselle palalle, joka on kuvassa 4 esitetty numerolla 

1. Tällä toisella palalla voi myös tehdä leikkauksella ensimmäiseen palaan reiän, jossa 

palat liittyvät toisiinsa. Leikkaus suoritetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta tällä 

kertaa kumpaakaan kappaletta ei poisteta, vaan ne jätetään paikoilleen leikkauksen jäl-

keen. 

Kolmantena kappaleena venttiilissä on sulkuelin. Sulkuelimen avulla säädetään virtauk-

sen suuruutta, ja se on esitetty kuvassa 4 numerolla 3. Sulkuelimen muoto on mallinnettu 

sylinterin seinämästä otetulla ympyräleikkauksella. Muoto on samanlainen kuin venttiilin 

rungon kappaleiden muodostama leikkaus, ja sen ansiosta sulkuelin pystyy liikkumaan 

rungon sisässä. 

Jotta venttiilin rakenteen näkisi paremmin tehdään siitä poikkileikkaus pituussuunnassa. 

Leikkaus onnistuu valitsemalla leikkaavaksi kappaleeksi särmiö. Särmiö asetetaan vent-

tiilin päälle siten, että särmiön sisälle jäävä osa venttiilistä leikataan pois. Sulkuelin jäte-

tään pois leikkauksesta, koska se halutaan säilyttää kokonaisena animaatiota varten. 

Kun venttiilistä on tehty poikkileikkaus, voidaan animoida sulkuelimen toiminta. Ani-

mointi tapahtuu ottamalla kuvia, eli kehyksiä, kappaleesta ja liikuttamalla animoitavaa 

osaa kehyksien välissä. Jotta animaatio näyttäisi sulavalta, on kehyksiä otettava paljon. 

Normaali videokuva toistaa 24-30 kuvaa sekunnissa, mutta animaatiota varten ei tarvitse 

kuitenkaan itse ottaa kaikkia kuvia. Riittää, että mallin liikkeistä ottaa avainkehyksiä, joi-

den perusteella ohjelma osaa itse täydentää puuttuvat kehykset. 

Sulkuelin sijoitetaan ensin malliin kuvan 4 osoittamaan paikkaan. Kuvassa näkyvä asento 

on animaation lähtöpiste, ja tässä asennossa venttiili on täysin auki. Animaatio lähtee tästä 
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tilanteesta liikkeelle, minkä jälkeen se ensin sulkeutuu ja aukeaa uudelleen, joten lähtö-

pisteestä otetaan ensimmäinen avainkehys. Koska animaatio on yksinkertainen kierto-

liike, ei avainkehyksiä tarvitse ottaa kuin joka kymmenes kehys, jota lopulliseen animaa-

tioon tulee, joten seuraavaa avainkehystä varten siirrytään kymmenennen kehyksen koh-

dalle. Sulkuelintä kierretään kuvan 7 osoittamaan suuntaan 30°, ja otetaan toinen avain-

kehys. 

 

Kuva 7. Sulkuelimen kierto toista avainkehystä varten. 

Toisen avainkehyksen jälkeen siirrytään taas kymmenen kehystä eteenpäin ja sulkuelintä 

siirretään uudelleen 30° samaan suuntaan kuin aikaisemmin. Uudesta asennosta otetaan 

jälleen avainkehys. Tämä toistetaan vielä kerran, kunnes sulkuelin on kiertynyt kokonai-

suudessaan 90° ja venttiili on kiinni. Seuraavaa avainkehystä varten siirrytään 20 kehystä 

eteenpäin, jotta venttiili olisi lopullisessa animaatiossa hetken aikaa sulkeutunut ennen 

kuin se aukeaa. Venttiilin aukeaminen animoidaan toistamalla toimenpiteet, joilla sulkeu-

tuminen animoitiin, mutta venttiiliä siirretään vastakkaiseen suuntaan 30° kerrallaan jo-

kaisen avainkehyksen välissä.  

Kun loput avainkehykset on otettu, on animaatio valmis. Animaatio on automaattisesti 

liitetty malliin, kun tämän tallentaa, eikä sitä tarvitse kehittää eli renderoida. Kun malli 

tuodaan Unityn projektiin, voidaan valita, näytetäänkö animaatio lopullisessa sovelluk-

sessa, vai onko kappale täysin staattinen. 
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4.3 Sovelluksen rakentaminen Unity-ohjelmistolla 

Kaikki Unityn versiot eivät sovi Tango-sovellusten kehittämiseen. Versiot 2017.3.0 ja 

sitä uudemmat versiot eivät toistaiseksi tue Tangon ohjelmistoalustaa. Tango on kuiten-

kin yhteensopiva versioiden 5.6.0-5.6.5 kanssa, joten työssä on käytetty Unityn versiota 

5.6.0. Unityn lisäksi tarvitsee asentaa Android Studio ja sen mukana tuleva Android SDK 

sekä pitää ladata Tangon oma Tango SDK.  

Android SDK on saatavilla myös ilman Android Sudiota. Android Studio kuitenkin tar-

joaa käyttöliittymän SDK:n asentamiseen ja sovelluksien kehittämiseen ja testaamiseen. 

Android SDK:ta asentaessa on valittava, mille Androidin eri versioille halutaan asentaa 

ohjelmistotyökalut. Tango vaatii toimiakseen Androidin version, jonka API on vähintään 

tasoa 17, eli Androidin version 4.2. ZenFone AR -puhelimessa on Android 7.0. SDK:ta 

asentaessa on myös laitettava muistiin tiedostopolku, johon se on asennettu, koska tämä 

tarvitsee tallentaa Unityn asetuksiin. 

Kun kaikki osat on asennettu, luodaan Unityssa uusi projekti, jonka nimeksi annetaan 

Valve AR. Projektia luodessa on pidettävä huolta, että projektissa on asetettu vaihtoehto 

3D eikä 2D. Projektikansion sijainniksi valitaan haluttu polku. 

Projektin luotua täytyy Unitylle tallentaa SDK:n sijainti. Valikon Edit kohdasta Preferen-

ces pääsee muuttamaan Unityn asetuksia. Asetuksista valitaan ensin External Tools, josta 

löytyy kohta Android ja sen alapuolelta SDK. Painikkeen Browse avulla etsitään aikai-

semmin asennetun SDK:n sijainti ja tallennetaan se. Preferences-valikon voi sen jälkeen 

sulkea. 

Valikosta File valitaan Build Settings. Sen kautta määritellään sovelluksen koonnin ase-

tukset. Kohdassa Platform voidaan valita, mille alustalle sovellus tehdään, ja valitaan siitä 

Android, minkä jälkeen painetaan Switch Platform. Kun ohjelma on vaihtanut alustan, 

siirrytään muokkaamaan Player Settings -asetuksia.  

Painike Player Settings avaa ohjelman oikealle puolelle valikon. Valikon kautta voi muo-

kata lisää sovelluksen koonnin asetuksia. Kohdasta Other Settings valitaan alhaisin API-

taso, jolle sovellus on tarkoitettu. Tähän kohtaan valitaan Android 4.2, joka on alhaisin 

taso, jolla Tango toimii. Tämän jälkeen Build Settings -valikon voi sulkea. 

Tango-sovelluksien tekeminen tarvitsee omat kirjastonsa ja komponenttinsa toimiakseen. 

Tarvittavat osat tulevat Tango SDK:n mukana, joka liitetään projektiin. Valikosta Assets 

valitaan Import Package ja Custom Package. Avautuvan valikon kautta etsitään ja ava-

taan aikaisemmin ladattu Tango SDK. Unity avaa tämän jälkeen import-valikon, josta 

painetaan import. 

Kun Tango SDK on tuotu projektiin, voidaan ohjelman vasemmassa reunassa olevan Hie-

rarchy-valikossa olevat valmiit komponentit Main Camera ja Directional Light poistaa. 
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Ne on tarkoitettu pelien luomiseen, ja Tango vaatii oman Tango-kameran toimiakseen. 

Kyseinen kamera löytyy ohjelman alalaidassa olevasta Project-valikon kansiosta Tango 

Prefabs. Kansiosta valitaan Tango Camera, ja se siirretään Hierarchy-valikkoon. Kun 

tämä kamera on valittuna Inspector-valikosta voi muuttaa kameran asetuksia. Valikosta 

voi valita, mitä valmiina tulevia kooditiedostoja kamera käyttää. Näistä tiedostoista pitää 

olla valittuna Tango Pose Controller ja Tango AR Screen. Ensimmäisen avulla sovellus 

pystyy seuraamaan puhelimen liikettä ja jälkimmäisen avulla voidaan käyttää puhelimen 

anturien keräämää pistepilvitietoa. Jotta pistepilven käyttäminen olisi mahdollista lisä-

tään projektin Hierarchy-valikkoon vielä Tango Point Cloud -komponentti, joka löytyy 

samasta kansiosta kuin Tango Camera. Pistepilven avulla sovellus tunnistaa tasot, joille 

lisätyn todellisuuden elementtejä voidaan lisätä. 

Liitetään projektiin Tango Manager komponentti. Se löytyy samasta Tango Prefabs -

kansiosta. Inspector-valikosta muutetaan tämän asetuksia kohdasta Tango Application 

(Script), ja kuvassa 8 on esitetty komponentin tarvitsemat asetukset. 

 

Kuva 8. Tango Manager -komonentin astukset. 

Kun Auto-connect to Service on valittuna, luo sovellus automaattisesti yhteyden puheli-

men Tango-ohjelmiston kanssa sovelluksen käynnistyessä. Kohdat Enable Motion 

Tarcking ja Pose Mode: Motion Tarcking määrittelevät, että sovellus käyttää puhelimen 

liikkeen seurantaa, ja Enable Depth puolestaan mahdollistaa etäisyysmittauksien käytön. 

Viimeisenä sovellukseen lisätään käyttöliittymää hallitseva komponentti. Tässä tapauk-

sessa se tarkoittaa sovelluksen osaa, joka ottaa vastaan käyttäjän syötteet eli kosketusnäy-

tön kosketukset.  Komponenttia ei ole valmiiksi Tango Prefabs-kansiossa, joten luodaan 

uusi Create Empty -komponentti Hierarchy-valikon Create-painikkeesta. Sille annetaan 

nimeksi UIController. Inspector-valikosta lisätään sille kooditiedosto, jonka nimeksi an-

netaan ValveUIController. Kooditiedoston ohjelmointikieleksi valitaan C#.  Kuvassa 9 

on merkattu ympyrällä painike, jonka kautta pääsee muokkaamaan kooditiedostoa. 



21 

 

Kuva 9. UIControllerin kooditiedostoa voi muokata ympyröidyn kuvakkeen kautta. 

Kuvan 9 mukaisesti painetaan pientä hammasrattaalta näyttävää painiketta yläkulmasta, 

joka avaa valikon, josta valitaan Edit Script. Tämä avaa kooditiedoston koodieditorissa 

tai tekstinmuokkausohjelmassa. Korvataan tiedostossa valmiiksi oleva koodi liitteen A 

koodilla. Koodi muodostaa käynnistyessään yhteyden Tangon pistepilvitietoon, rekisteröi 

käyttäjän näytön kosketukset ja asettaa koodissa määritellyn peliobjektin valveObject 

käyttäjän koskettamaan kohtaan puhelimen näytöllä. Kun koodi on kopioitu tiedostoon, 

voi koodieditorin sulkea. 

UIControllerin asetuksiin kooditiedoston kohdalle on ilmestynyt muuttuja Valve Object, 

joka näkyy kuvassa 8. Unity lisää sen siihen automaattisesti, koska se on määritelty koo-

ditiedostossa. Tähän muuttujaan lisätään Blenderille tehty malli venttiilistä, joka tuodaan 

projektiin Unityn valikon Assets kohdasta Import New Asset. Avautuvasta valikosta etsi-

tään haluttu malli ja painetaan Import.  

Kun malli on tuotu projektiin, siihen voidaan lisätä animaatio, joka luotiin mallinnuksen 

ohessa. Valitaan malli projektin Assets-kansiosta. Inspector-valikosta valitaan kohta Rig, 

jonka kautta vaihdetaan animaation tyypiksi Legacy ja painetaan painiketta Apply. Siir-

rytään Animations-valikkoon, josta valitaan kohta Import Animations, mikäli se ei ole jo 

valittuna oletusarvoisesti, sekä muutetaan Wrap Mode-kohtaan Loop. Tällöin animaatio 

toistetaan jatkuvana silmukkana. Tallennetaan muutokset painamalla painiketta Apply, ja 

liitetään malli ValveUIControllerin kohtaan Valve Object, joka on kuvassa 8. 

Mallin liittämisen jälkeen sovellus on valmis koottavaksi. Valitaan File-valikosta kohta 

Build Settings. Asetuksista tarkistetaan, että ohjelmiston alustaksi on valittu Android ja 

Player Settings -asetukset ovat oikein. Sen jälkeen painetaan Build, ja ohjelma kysyy, 

minne sovellus tallennetaan. Se tallennetaan oletusarvoisesti samaan kansioon, johon al-

kuperäinen projekti luotiin. Painetaan Tallenna ja ohjelma tallentaa sovelluksen apk-tie-

dostopäätteisenä tiedostona. Tiedosto siirretään puhelimeen ja käynnistetään, jolloin pu-

helin asentaa sen automaattisesti. Asennuksen yhteydessä puhelin saattaa varmistaa käyt-

täjältä, että sovellus on luotettavasta lähteestä riippuen puhelimen asetuksista. Monesti 

puhelimien asetuksissa on määritelty, että vain tietyistä lähteistä ladattuja sovelluksia saa 

asentaa. Jos puhelin haluaa varmistaa sovelluksen luotettavuuden, se ohjaa käyttäjän ase-

tuksiin, josta valitaan, että kyseisen sovelluksen kohdalla tehdään poikkeus, minkä jäl-

keen sovellus asennetaan puhelimelle nimellä Valve AR. 
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4.4 Sovelluksen käyttö 

Sovelluksen käyttö on yksinkertaista. Kun sen käynnistää, se saattaa kysyä oikeuksia si-

jaintitietojen, kameran ja puhelimessa olevien tiedostojen käyttämiseen. Sovellus tarvit-

see oikeuden käyttää kameraa, mutta muut oikeudet voi kieltää. Jos sovellus käyttäisi 

tilaoppimista, sen pitäisi saada oikeus käyttää puhelimeen tallennettuja tilamalleja, mutta 

Valve AR -sovellus ei tarvitse näitä malleja. 

Sovellus yhdistää itsensä puhelimessa olevan Tango-ohjelmiston kanssa käynnistyes-

sään. Se avaa puhelimen kameran, jonka kautta näkee todellisen ympäristön. Kosketta-

malla ympäristössä näkyvää tasoa, kuten lattiaa, pöytää tai muuta tasaista pintaa, ilmestyy 

sen päälle venttiilin malli, kuten kuvassa 10 on esitetty. 

 

Kuva 10. Pöydän päälle asetettu venttiili. 

Mallin animaatio lähtee automaattisesti käyntiin, kun malli on asetettu pöydälle. Animaa-

tio toistuu silmukkana sulkien ja avaten venttiiliä, kunnes malli poistetaan. Koskettamalla 

näyttöä toisen kerran sovellus kiinnittää uuden mallin kyseiseen kohtaan ja poistaa van-

han mallin näytöltä. Malli on kooltaan suuri, jotta sen rakenteen ja toiminnan näkisi mah-

dollisimman selvästi. 
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5. YHTEENVETO 

Lisätty todellisuus on kasvava sovellusala ja sitä ollaan soveltamassa monelle eri alalle. 

Tämän takia tietoa ja esimerkkejä käyttökohteista ja laitteista löytyy runsaasti internetistä. 

Myös tutkimuksia lisätyn todellisuuden soveltuvuudesta opetuksessa löytyy yli kymme-

nen vuoden ajalta. Näitä käydessä läpi oli kuitenkin keskityttävä uudempiin lähteisiin, 

koska teknologian muuttuessa myös tutkimuksien tulokset vanhentuvat. Tutkimuksia kui-

tenkin löytyi runsaasti, joiden perusteella löytyi useita tekijöitä, jotka vaikuttavat lisätyn 

todellisuuden laitteistojen soveltuvuuteen opetuksessa. 

Opetuksessa on käytetty erilaisia tietokoneohjelmia ja mobiilisovelluksia opetuksen te-

hostamiseksi ja tueksi. Ennen tällaiset sovellukset on toteutettu ohjelmisto- ja opetusalan 

ammattilaisten yhteistyönä, mutta nykyään sovelluksien tekeminen on helpompaa. Ope-

tuslaitokset, opettajat ja jopa oppilaat voivat toteuttaa omia lisätyn todellisuuden sovel-

luksia. 

Lisätyn todellisuuden sovelluksien tekeminen ei tarvitse suurta määrää kokemusta, mutta 

opettajien ja oppilaiden kouluttaminen teknologian ja sovelluksien käyttöön on tarpeel-

lista. Laitteiden ja sovelluksien käyttäminen voi heikentää keskittymistä sekä hankaloit-

taa opetusta, jos niitä ei osata käyttää tai ne eivät toimi. Lisäksi hankalasti käytettävät 

sovellukset ja sovelluksen antamien ohjeiden epäselvyys heikentävät keskittymistä ope-

tukseen sekä opettajissa että oppilaissa.  

Hyvin suunnitelluilla ohjelmilla oppilaiden keskittymistä voidaan parantaa. Sovelluk-

sessa olevat AR-kohteet erottuvat normaalista ympäristöstä, ja oppilaiden huomio kiin-

nittyy opetettavaan asiaan. Jos kohteita on runsaasti, voi vaikutus olla päinvastainen, 

koska oppilailla on liikaa aistiärsykkeitä, mikä häiritsee oppimista. 

Mobiilisovelluksien avulla opetuksen ei tarvitse tapahtua normaalissa opetustilassa. Jos 

sovelluksista ei tee sijainti-sidonnaisia, voi niitä käyttää monipuolisesti eri tiloissa ja ym-

päristöissä. Esimerkiksi opettaessa yrityksen työntekijöille tai opiskelijoille teollisen lait-

teiston toimintaa voi opetus tapahtua samassa paikassa laitteiston kanssa, ja opetusmate-

riaali tulisi sovelluksessa. Tällöin on huomioitava ympäristön turvallisuus, koska lisätyn 

todellisuuden sovelluksien käyttäjät voivat kompastua ja törmäillä esineisiin, joten sovel-

luksien käyttäminen ei ole turvallista kaikissa ympäristöissä. 

Lisättyä todellisuutta voi käyttää esimerkiksi tietokoneilla, virtuaalitodellisuuslaseilla, 

älypuhelimilla tai tablettitietokoneilla. Investointi laitteisiin on kallista, koska niitä tarvi-

taan paljon. Hankintakustannuksien lisäksi laitteiden huolto, ylläpito ja opetushenkilö-

kunnan mahdollinen kouluttamien lisäävät kustannuksia. Laitteilla on myös lyhyt elin-

kaari, ja vanhentuneita ja rikkoutuneita laitteita tarvitsee uusia.  
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Toteutettu sovellus on rakennettu Unity-ohjelmistolla, ja siinä hyödynnettiin ohjelman 

helppoa käyttöliittymää ja valmiita osia. Sovelluksessa käyttäjä lisää todelliseen ympä-

ristöön haluamalleen tasolle kolmiulotteisen mallin venttiilistä ja voi tutkia sen toimintaa 

mallissa olevan animaation avulla. Se on kehitetty käytettäväksi Asuksen ZenFone AR -

puhelimeen ja se hyödyntää Googlen kehittämää Tango-ohjelmistokehystä. Tango vaatii 

toimiakseen erillisiä antureita, joita ei normaaleissa älypuhelimissa vielä ole. 

Google lopetti Tango-projektin kehittämisen 1.3.2018 ja siirtyi kehittämään uutta lisätyn 

todellisuuden ohjelmistoalustaa ARCorea. ARCorea hyödyntää älypuhelimissa valmiiksi 

olevia antureita, ja se sopii moniin markkinoilla oleviin älypuhelimiin. Omia Tango-so-

velluksia voi edelleen kehittää ja käyttää niissä laitteissa, jotka tukevat Tangoa. 

Sovellusta toteutettaessa oli ongelmia Tangon ja Unityn yhteensopivuuden kanssa. 

Tango-sovelluksia ei pysty tekemään kaikilla Unityn versioilla. Versiot 2017.3. ja uu-

demmat eivät ainakaan toistaiseksi tue Tangoa, mutta Tango on yhteensopiva ainakin 

versioiden 5.6.0-5.6.6 kanssa. Yhteensopivuudesta ei löytynyt tietoa Tangon eikä Unityn 

dokumentaatiosta, joten suuri aika sovelluksen tekemisestä kului tämän ongelman ratkai-

semisessa. 

Lopullinen sovellus toimii onnistuneesti. Se avaa venttiilin mallin ja käynnistää animaa-

tion, joka havainnollistaa tämän toimintaa. Sovelluksen tekemiseen kului kuitenkin pal-

jon aikaa suhteutettuna koko työn työmäärään. Sovelluksen kehittämisen myötä kuitenkin 

kertyi paljon kokemusta, joka auttoi työssä tehtävää arviointia.  

Sovellusta voisi kehittää siten, että käyttäjä ei itse lisäisi venttiiliä näkyviin koskettamalla 

jotakin tasoa puhelimen näytöllä. Tangon avulla voidaan muodostaa kolmiulotteisia mal-

leja ympäristöstä ja liittää lisätyn todellisuuden kohteita oikeassa ympäristössä oleviin 

kohteisiin. Tislauskolonnista voisi tallentaa mallin ja venttiilin voisi liittää malliin oikean 

venttiilin kohdalle. Tällöin venttiili aukeaa automaattisesti oikeaan kohtaan todellisessa 

ympäristössä, kun käyttäjä avaa sovelluksen. Samalla tavalla voisi liittää useampikin koh-

teita, joita käytetään havainnollistamaan koko tislauskolonnin toimintaa. 
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LIITE A: UICONTROLLERIN KOODI 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class ValveUIController : MonoBehaviour 

{ 

    public GameObject valveObject; 

    private GameObject valveObjectCopy; 

    private TangoPointCloud m_pointCloud; 

    private bool isValvePlaced = false; 

     

    /// <summary> 

    /// Käynnistyessä etsii PointCloud-objektin, joka tallentaa  

    /// tietoa tilasta ja käyttäjän näytön kosketuksista. 

    /// </summary> 

    void Start() 

    { 

        // Etsitään Tangon PointCloud-objekti  

        m_pointCloud = FindObjectOfType<TangoPointCloud>(); 

    } 

     

    /// <summary> 

    /// Päivittää näytön kosketuksen yhteydessä. 

    /// </summary> 

    void Update() 

    { 

        if (Input.touchCount == 1 & isValvePlaced == false) 

        { 

            Touch t = Input.GetTouch(0); 

            if (t.phase == TouchPhase.Ended) 

            { 

                PlaceValve(t.position); 

            } 

        } 

        else if (Input.touchCount == 1 & isValvePlaced == true) 

        { 

            // Venttiili on jo näytöllä joten se poistetaan. 

            RemoveValve(); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Asettaa venttiilin näytölle. 

    /// </summary> 

    /// <param name="touchPosition">Kertoo kosketuksen sijainnin  

    /// pistepilvessä.</param> 

    void PlaceValve(Vector2 touchPosition) 

    { 

        Camera cam = Camera.main; 

        Vector3 planeCenter; 

        Plane plane; 

        if (!m_pointCloud.FindPlane(cam, touchPosition, out planeCenter,  

   out plane)) 
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        { 

  // Tasoa ei tunnistettu. 

            Debug.Log("cannot find plane."); 

            return; 

        } 

 

   // Venttiili sijoitetaan näytölle ja käännetään oikein päin. 

        Vector3 up = plane.normal; 

        Vector3 right = Vector3.Cross(plane.normal,  

   cam.transform.forward).normalized; 

        Vector3 forward = Vector3.Cross(right, plane.normal).normalized; 

        valveObjectCopy = Instantiate(valveObject, planeCenter,  

   Quaternion.LookRotation(forward, up)); 

        isValvePlaced = true; 

    } 

 

 

    /// <summary> 

    /// Poistaa venttiilin näytöltä, mikäli sellainen on sinne asetettu. 

    /// </summary> 

    void RemoveValve() 

    { 

        Destroy(valveObjectCopy); 

        isValvePlaced = false;    

    } 

} 

 


