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TAUSTA

• Lisätylle todellisuudelle (AR:lle) 
ennustetaan valtavaa kasvua

• Avoin data vähän hyödynnetty 
mahdollisuus

• Matkailu erityisen lupaava sovellusalue

Presenter
Presentation Notes
Esimerkkejä. AR/VR/MR teknologioilla nähdään valtavasti mahdollisia käyttökohteita: Aution saaren historia tai kalastusalue voidaan tehdä eläväksi ja omatoimisesti koettavaksi matkailutuotteeksi. Veneilyreitin varren matkailupalvelut, tapahtumat ja paikallisten kauppiaiden tuotteet voidaan esitellä reaaliaikaisesti ja kohdennetusti. Kiinalaiselle stop over matkailijalle voidaan esitellä Saaristomeren ja Järvi-Suomen luontomatkailutuotteita mixed reality ympäristössä Helsinki-Vantaalla. Venäläinen kielitaidoton matkailija kääntää sekunnissa suomenkieliset kyltit ja ohjeet venäjäksi. Majakkasaareen voidaan rakentaa historiaan perustuva sosiaalisen median peli. 



Esimerkkejä
• Mitä tässä on ympärillä? Veneilyreitin varren matkailupalvelut, 

tapahtumat ja paikallisten kauppiaiden tuotteet voidaan 
esitellä reaaliaikaisesti ja kohdennetusti. 

• Aution saaren historia tai kalastuskohde voidaan tehdä eläväksi 
ja omatoimisesti koettavaksi matkailutuotteeksi virtuaalisen 
matkaoppaan avulla. 

• Kiinalaiselle stop over matkailijalle voidaan esitellä 
Saaristomeren ja Järvi-Suomen luontomatkailutuotteita mixed
reality ympäristössä Helsinki-Vantaalla.

• Venäläinen/kiinalainen kielitaidoton matkailija kääntää 
sekunnissa suomenkieliset kyltit ja ohjeet venäjäksi. 

• Majakkasaareen voidaan rakentaa historiaan perustuva 
sosiaalisen median peli. 

• Jne jne

Valtavasti mahdollisia käyttökohteita



"Suomessa on niin paljon osaamista virtuaali- ja lisätyn todellisuuden alueella, että 
vientiteollisuutemme ei yksinkertaisesti voi missata tätä mahdollisuutta. Mitään toimialarajoja 
ei ole. Voit kävellä tietokonemallinnetussa talossa ennen kuin ostat sen, sukeltaa valtameren 
pohjaan elämysmatkalle, moikata faaraota historiantunnilla tai opetella ajamaan harvesteria. 
Liiketoimintapotentiaalia emme osaa edes kuvitella vielä. Suomen pitää tulla ensimmäisenä 
mieleen, kun näitä ratkaisuja aletaan hankkia – laitamme päälle vielä kunnon hintalapun", 
sanoo Business Finlandin digitalisaatiojohtaja Pekka Sivonen.

Lisätty todellisuus (AR) tulee muuttamaan 
voimakkaasti matkailun arvontuotantoa



Suomessa tarvittava osaaminen. Hajallaan.

Me vai muut?



BLUEn tavoite

• Tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR sovellusten käyttöönotossa ja 
kehittämisessä.

• Tuottaa 6-12 vesistöjen matkailulliseen hyödyntämiseen kohdennettua uutta, avoimen datan ja 
AR/VR teknologioiden hyödyntämiseen perustuvaa palvelukonseptia kolmella kohdealueella 
(Archipelago, Lakeland & Helsinki Urban Nature)



BLUE projekti perustuu maailman 
huippututkimukseen ja osaamiseen

Augmented Reality Hub



Presenter
Presentation Notes
Työpajojen tarkoituksena onesitellä parhaita käytänteitä yhteiskehittää uusia digitaalisia palvelukonseptiaihioitakoota yrityksistä & yhteisöistä toimijatiimit osallisten lupaavimpina pitämien case-konseptien ympärille.



Case esimerkkejä nyt ja tulevaisuudessa:

blueproject.fi/projektit



SUOMENLINNA – NÄKYMÄTÖN NÄHTÄVÄKSI
Tausta: Lisättyä todellisuutta hyödyntämällä on mahdollista tehdä näkymättömästä näkyvää ja tuoda näkymättömät 
elementit, kuten alueen/paikan historia (esim. tapahtumat, arkielämä, rakennukset) tai vaikkapa neljä eri vuodenaikaa 
siinä hetkessä nähtäväksi ja koettavaksi. 
Tavoite: 
Tämän työn tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöisesti digitaalinen matkailupalvelukonsepti, joka perustuu matkailun 
näkymättömiin elementteihin. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZLNjnnXinA
COLOSSEUM https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=WOVjISxlhpU



SUOMENLINNA – NÄKYMÄTÖN NÄHTÄVÄKSI
Tausta: Lisättyä todellisuutta hyödyntämällä on mahdollista tehdä näkymättömästä näkyvää ja tuoda näkymättömät 
elementit, kuten alueen/paikan historia (esim. tapahtumat, arkielämä, rakennukset) tai vaikkapa neljä eri vuodenaikaa 
siinä hetkessä nähtäväksi ja koettavaksi. 
Tavoite: 
Tämän työn tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöisesti digitaalinen matkailupalvelukonsepti, joka perustuu matkailun 
näkymättömiin elementteihin. 



KUOPIO-TAHKO MARKKINOINTI OY – VESISTÖMATKAILUN REITIT
Tavoite: Tavoitteena on kehittää Tahkon alueen reitteihin perustuva, käyttäjille lisäarvoa tuottava ja AR:ää hyödyntävä 
palvelukonsepti. Palvelumuotoilutiimin toimeksiantona on valita jokin Tahkon seudun reiteistä ja kehittää reitin 
käyttökokemusta parantava, lisättyä todellisuutta ja tarinallistamista hyödyntävä käyttäjälähtöinen palvelukonsepti, 
joka mahdollisuuksien mukaan lisää alueen matkailuyritysten myyntiä. 



IMATRAN KAUPUNKI  - IMATRANKOSKEN KOSKINÄYTÖKSEN VIRTUALISOINTI
Tausta: Koskinäytökset tuovat Imatran alueelle matkailijoita, matkailutuloja ja –työllisyyttä. Kosken kunnostustöiden 
vuoksi koskinäytösten määrää on täytynyt rajoittaa, joka uhkaa alueen matkailullista vetovoimaa ja matkailutuloja. 
Imatran kaupunki haluaa kehittää alueelle Imatrankosken koskinäytökseen tukeutuvan ja/tai sitä tukevan digitaalisen 
matkailutuotteen.
Tavoite: Työn tavoitteena on kehittää uusi Imatrankoskeen perustuva digitaalinen matkailupalvelukonsepti. Digitaalinen 
konsepti voi perustua eri teknologioihin (esim. AR/VR/MR) tai niiden yhdistämiseen. Konseptin on tarkoituksenmukaista 
olla sellainen, joka on matkailullisesti vetovoimainen, ja voidaan kokea paikan päällä. Tavoitteena on konsepti joka tuo 
lisäarvoa sekä Koskinäytöksen vierailijoille että muina aikoina vieraileville ja lisää alueen matkailuyritysten myyntiä.



TULE MUKAAN!TULE MUKAAN!
BLUE co-creation työpaja Tampereella 6.3.2019 
klo 9-16 , @Galleria Nottbäck, Finlaysonin alue

KENELLE: 
+ Vesistömatkailuyritykset 
+ AR yritykset 
+ Avoimen datan tuottajat.

TAVOITE: 
Ideoida lisättyyn todellisuuteen ja avoimeen 
dataan perustuvia matkailusovelluksia, joista on 
todellista hyötyä osallistuville organisaatiolle.
Ideoista parhaat jatkavat matkaansa 
palvelumuotoiluprojekteina keväällä/kesällä 
2019.

ILMOITTAUDU osoitteessa blueproject.fi 



KIITOS!

Teemu Moilanen
Head of R&D. Principal lecturer. Service Industries & Service Design
D.Sc. (Economics and Business Administration), Master of Arts, Bachelor of Science (Hospitality Management).
Service Designer. Accredited by Global Service Design Network SDN
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Pajuniityntie 11, FI00320 Helsinki, Finland
Tel +348 405107317, teemu.moilanen@haaga-helia.fi

https://www.service-design-network.org/accredited-trainers
mailto:teemu.moilanen@haaga-helia.fi
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