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1. TEGEVUSE KIRJELDUS JA ARUANDE ÜLESEHITUS 

 

Vastavalt projektitaotluses kirja pandule, näeb Väljund 1 ette analüüsi koostamist Euroopa 

maaturismisektoris olemas olevate teadmiste, oskuste ning pädevuste ja vajaduste kohta liitreeaalsuse 

ning teiste sarnaste tööriistade rakendamisega seonduvalt ning seda võrreldakse Euroopas olemasoleva 

koolituspakkumisega. Analüüsi koostamisel toetuti peamistelt sidusrühmadelt saadud tagasisidele, 

kellega selle väljundi koostamisel ühendust võeti: maaturismisektori mikroettevõtjad, IKT spetsialistid, 

kutsehariduskeskused, muud kutsehariduse ja tööhõive küsimustega tegelevad asutused ja ametkonnad 

ning õpilased-üliõpilased, kes soovivad maaturismi valdkonnas tööd leida. 

Väljundi koostamist juhtis MTÜ Eesti Maaturism ning väljund hõlmas endas nelja alategevust: 

- Tegevus 1. Olemasolevate tööriistade identifitseerimine. 

- Tegevus 2. Euroopa Liidus olemas oleva kutsehariduse valdkonna koolituspakkumise 
väljaselgitamine (liitreaalsuse osas). 

- Tegevus 3.  Maaturismi sektori vajaduste analüüs liitreaalsuse ning sellega seotud tööriistade 
kasutamise osas . 

- Tegevus 4.  Aruande koostamine. 

Käesolev aruanne koosneb kuuest osast. Lisaks teoreetilist taustainformatsiooni käsitlevatele 

peatükkidele on eraldi peatükid iga ülalmainitud tegevuse 1-3 kohta. Oluline on märkida, et käesolev 

aruanne annab ülevaate tegevuste 1-3 raames tehtud peamistest järeldustest. Iga tegevuse osas koostati 

ka eraldi aruanded, mis sisaldavad põhjalikumat teavet kogutud informatsiooni ning tehtud järelduste 

kohta.  Käesoleva analüüsi eeldatav mõju on, et maaturismi sektori eksperdid, kutsehariduse valdkonna 

õpetajad ning koolituskeskused, mis pakuvad kursusi maaturismi sektoris hõivatutele, samuti 

kutsehariduse ja tööhõive valdkonnaga laiemalt tegelevad asutused nii kohalikul kui piirkondlikul 

tasandil, mõistaksid sektori vajadusi teadmiste, digitaalsete oskuste ning pädevuste osas, et vastavalt 

sellele kohandada oma teenused liitreaalsuse ning teiste sarnaste IKT tööriistade osas. Sellise 

kohandamise näideteks võib olla õppekavade uuendamine, maaturismi arengust paljuski sõltuvate 

piirkondade poliitikate ja arenguplaanide kaasajastamine jne. Väljund aitab kaasa projekti eesmärgi 

“Identifitseerida ja aru saada maaturismi sektori töötajate pädevustest ja vajadustest digitaalsete 

tööriistade kasutamisel maaturismisektori alase info pakkumisel ja turundamisel” täitmisele. 
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2. TAUSTAINFORMATSIOON LIITREAALSUSE KASUTAMISE 
KOHTA TURISMISEKTORIS 

2.1 LIITREAALSUS TURISMIS JA TURISMITURUNDUSES 

 

Liitreaalsus kujutab endast kompleksset, interdistsiplinaarset valdkonda, mis kasutab IT tehnoloogiaid 

erinevates valdkondades nagu meditsiin, haridus, arhitektuur, tööstus, turism jt, laiendades reaalaja, 

reaal-maailma vaadet sellele täiendavalt “peale pandud” (liidetud, augmenteeritud) informatsiooniga, 

mis on valitud formaadis või formaatides.   Liitreaalsuse keskkonnas näidatakse kasutajale reaalajas 

reaalmaailma vaadet, mida on kunstlikult täiendatud informatsiooniga, mille on loonud ning täiendavalt 

peale pannud spetsiifiline arvutisüsteem ning mis hõlmab (aga ei piirdu) digitaalsete piltide, videote, 

tekstide, helide, GPS asukohaandmete, kombatava vibratsiooni ja muu sarnase lisamist.  Informatsioon 

maailma kohta võib muutuda interaktiivseks ning seda saab töödelda.1 

Digitaalse Turismi Mõttekoja (Digital Tourism Think Tank) sõnul sai seoses võimsate nutitelefonide 

turuletoomisega ning mõnevõrra hilisema Google-i Glass projektiga liitreaalsus   (Augmented reality 

(AR)) kiiresti uueks moesõnaks. Tehnoloogia võimaldab omavahel sujuvalt ühendada füüsilise maailma 

ning virtuaalse informatsiooni, ent turismivaldkonnas kasutatakse seda võimalust veel üsna vähe.2 

 

Liitreaalsusel on potentsiaal turistide kogemusi paremaks muuta ning aidata neil ligi pääseda nende 

jaoks olulisele informatsioonile, suurendades seeläbi nende teadmisi turismi sihtkohtadest samal ajal kui 

kogu selle protsessi läbi suureneb turisti kui kasutaja rahulolu ning meelelahutus. 3 

Paljude riikide jaoks on turism nende sisemajanduse suurimaks majandustegevusharuks. 

Turismiettevõtlus proovib alati ajaga kaasas käia ning selleks uute tehnoloogiate abi kasutada. Seda 

iseäranis nüüd, mil valdav enamus reisijatest on millenniumipõlvkond. Liitreaalsuse kasutamisel 

                                                   
1 (Tomičić, 2017, lk 158) 
2 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, lk 1) 
3 (Tomičić, 2017, p. 158) 
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turismis on suur potentsiaal suurendada reisijate elamusi. Uued liitreaalsuse mobiiliäpid pakuvad 

kasulikku informatsiooni, navigeerimist, reisijuhte, tõlkeid.4 

 

Liitreaalsus on ka hariduskeskkonnas peale tungimas. Tegelikult oli haridus üks valdkondadest, mis on 

liitreaalsusest enim kasu saanud, sest tehnoloogia pakub käegakatsutavat liidest, mis stimuleerib nii 

vaimset tegevust kui motoorset tegevust läbi intuitiivse suhtlemise tundmatu sisuga.  Hariduslikult 

rikastatud külastused ning külastajate kaasamine on turismimajanduse üks olulisemaid faktoreid ning 

liitreaalsusel on suur potentsiaal turiste õppimiskogemusse aktiivselt kaasata.5 

 

Peale aastatepikkust inkubeerimist, on liitreaalsus tänapäeva trükitööstust revolutsioneerimas. Selliste 

ajakirjade nagu Enquire, Popular Science, või Time lugejad saavad vaadata täiendavat multimeedia sisu, 

kui suunavad oma nutitelefonid teatud lehekülgedele. Tänapäeva turistid ei pööra tavalistele voldikutele 

enam tähelepanu.  Liitreaalsus teeb võimalikuks avastada informatsiooni uuel tasemel – trükitud 

voldikutest 3D animatsioonide saamise kaudu. Seda uut, järgmise põlvkonna reklaamivõimalust, saab 

kasutada ka turismikataloogides, brüšüürides, voldikutes, lendlehtedes ning muudes paberkandjal välja 

antavates turundusmaterjalides. Hotellid, kasiinod, teemapargid ning samuti ka spetsiaalsed sündmused 

või virtuaalsed sõidud Ameerika mägedel muutuvad elavaks, pakkudes kliendile paremat arusaama ja 

tunnetust sellest, mida ta ostab. Liitreaalsuse süsteemid võivad tegelikult avaldada tohutut veenmisjõudu 

ning pakkuda endas tulutoovat võimalust teenuseid edukalt turundada -  see on funktsioon, mis 

turismitööstuses ja võõrustussektoris siiamaani alakasutatud on.6 

 

Nutitelefonid kujutavad endast esmast vahendit, millel on potentsiaal tutvustada liitreaalsust massiturule 

ning sellel on märkimisväärne mõju liitreaalsuse aplikatsioonidele. See potentsiaal tuleneb faktist, et 

nutitelefoni puhul on erinevalt täissuuruses arvutitest või pea külge kinnitatavatest kuvaritest ühte 

taskuseadmesse ühendatud kõik liitreaalsuse äppide võimaldamiseks vajalikud tehnoloogiad. Yovcheva 

jt väidavad, et liitreaalsuse äppide kontekstis on efektiivne ning kasutatav disain alles lapsekingades 

ning toovad oma töös välja ülevaate ning hinnangu 22 nutitelefoni äpile, andes ülevaate 

                                                   
4 (Think Mobiles) 
5 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, p. 3) 
6 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, lk 2) 
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“turismivaldkonnaga seotud domeeni-spetsiifilistest väljakutsetest”. Liitreaalsuse äppide võrdlevaks 

ülevaateks ning hindamiseks kasutatud kriteeriumid on välja toodud Tabelis 1.7 

 

Erinevate liitreaalsuse nutitelefonide äppide hulgas on suurima populaarsusega liitreaalsuse brauserid. 

Mitmed neist väidavad, et omavad ka turismiga seotud funktsionaalsusi. Liitreaalsuse brauser, mis on 

kohandatud turismisektori vajadustele, rikastab reaalmaailma interaktiivse virtuaalse informatsiooniga, 

mis võimaldab külastajatel tundmatutes asukohtades identifitseerida kõige olulisemad ning 

huvipakkuvamad huvipunktid ning õppida ümbritseva kohta uut. Tõenäoliselt kõige edukam ja 

huvitavam näide on eraldiseisev nutitelefoni äpp Yelp, mis lisas liitreaalsuse vaate, pakkumaks oma 

kasutajatele rohkendatud vaadet8. 

  

Funktsionaalsus Kirjeldus 

Otsing ja sirvimine 
Otsingu- ja sirvimismehhanism (kategooriline 
otsing) võimaldab juurdepääsu olulisele 
informatsioonile (Rasinger jt, 2009). 

Kontekstiteadlik vajutus 
Turist võib ilma jääda olulisest/huvitavast 
informatsioonist, seda just infost küllastunud 
linnapiirkondades (Rasinger jt, 2009). 

M-kommerts 
Võimalus teha broneeringuid/reserveeringuid 
ning nende eest tasuda (Rasinger jt, 2009). 

Tagasiside 

Mehhanism tagasiside andmiseks (ja/või 
saamiseks) teistele turistidele ning 
turismivaldkonna ametkondadele (Rasinger jt, 
2009). 

Marsruutimine/suunamine ja navigeerimine 

Võimalus saada juhiseid ja suuniseid 
navigeerimiseks huvipunkti, kui see on 
liitreaalsuse vaates kuvatud ning valitud 
(Umlauft jt, 2003). 

Ringreisi loomine 

Huvipunktide lisamine (eelnevalt ette 
valmistatud) reisiplaani võimaldab turistidel 
paremat planeerimist ning vaba aja veetmise 
kogemuse paremat juhtimist (Umlauft jt, 
2003). 

                                                   
7 (Yovcheva & Buhalis, 2012) 
8 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, p. 4) 
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Kaarditeenused 
Aitab turistidel saada paremat ülevaadet 
suuremast piirkonnast (Suh jt, 2010). 

Kommunikatsioon 

Võimalus asuda otsesuhtlusesse 
majutusteenuse pakkujatega, näituste 
korraldajatega ning teiste teenusepakkujatega 
(Rasinger jt, 2009). 

Nähtava ümbruskonna uurimine 

Lisaks konkreetse asja, koha, kategooria või 
objekti kohta informatsiooni hankimisele 
võivad turistid soovida ”uurida” olemasolevat 
infot ümbruskonna kohta, ilma eelnevalt 
kriteeriume defineerimata (Ajanki jt, 2010). 

Interaktiivne liitreaalsuse vaade 
”Klikitav”  liitreaalsuse vaade võib täita liidese 
otstarvet, saamaks täiendavat, detailsemat 
teavet  huvipunkti kohta (Wither jt 2009). 

Liitreaalsuse sisu filtreerimine 

Võimalus filtreerida ning interaktiivselt muuta 
visualiseeritud sisu liitreaalsuse vaates. See on 
oluline omadus, võttes arvesse asjaolu, et 
linnakeskkonnad on potentsiaalselt ära 
märgitavate kohtade poolest rikkad (Tokusho 
ja Feiner, 2009). 

  
Tabel 1.  Valitud kriteeriumid nutitelefoni turismivaldkonna liitreaalsuse äppide kohta ülevaate 

saamiseks ja nende hindamiseks . 9 

On identifitseeritud mitmeid dimensioone ja tegureid, millel on otsene mõju liitreaalsuse tehnoloogiate 

kasutamise edule turismivaldkonnas. Need tegurid on kategoriseeritud järgnevate mõõdete alusel: 

üldised nõuded, funktsionaalsused, teemad, kihtide tüübid ja tehnoloogiad, nagu toob välja Tabel 2. 

Kõikide nende teemade arvesse võtmine liitreaalsuse keskkonnas võib endast kujutada suurt väljakutset, 

ent kokkuvõttes viiks see liitreaalsuse tehnoloogia edukama ärakasutamiseni turismivaldkonnas.10 

 

                                                   
9 (Yovcheva & Buhalis, 2012) 
10 (Tomičić, 2017, lk 163) 
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Üldised nõuded Funktsionaalsused Teemad 
Kihtide 

tüübid 
Tehnoloogiad 

 Interaktiivsus 

 Dünaamilisus 

 Meelelahutus-

võime 

 Konteksti-sisu 

korrelatsioon 

 Intuitiivne 

kasutajaliides 

 Lihtne 

navigeerimine 

 Võluv, 

motiveeriv ja 

kaasahaarav sisu 

 Teadlikkus, 

efektiivsus, 

mõjuvõimu 

suurendamine, 

kaasamine, 

elavus, 

tähendusrikkus, 

motivatsioon, 

uudsus, 

turvalisus, 

üllatus, 

käegakatsutavus 

 Sirvimine, 

otsing 

 Kaart, 

marsruudid, 

navigeerimine 

 Kommunikatsi

oon 

 Konteksti-

teadlik vajutus 

 Mobiili-

kaubandus 

 Sotsiaal-

võrgustikud 

 Koostöö 

 Marsruutide 

loomine 

 Soovitaja 

teenused 

 Nõuded 

riistvarale 

 Seadme-

spetsiifilised 

väljakutsed 

 Koostalitlus-

võime 

 Teisaldata-

vus 

 Kasutamise 

lihtsus 

 Kasutamise 

mugavus 

 Juurdepääse-

tavus 

 Vaid vajutus 

 Turvalisus 

 Tekst 

 Graa-

fika 

 Video 

 Audio 

 Kom-

bitav 

 Käeshoitav 

integreeritud 

 Pea külge 

kinnitatav 

 Staatiliselt 

asukohas 

paiknevad 

välisseadmed 

 Kohaga 

seonduvad 

mobiilsed 

     

Tabel 2. Turismi kontekstis liitreaalsuse kasutamise identifitseeritud dimensioonid ja seotud faktorid 

Kuna liitreaalsuse kogemuslik turundus on alles algusjärgus, võib see vähem atraktiivsetes 

turismipiirkondades olla abiks turismipakkumise tõhustamisel. See võib mõjutada turistide saabumist 
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sihtkohta, pikendades hooajavälist perioodi või meelitades rohkemat arvu turiste teatud kindlasse 

sihtkohta, mis rakendab liitreaalsuse kogemuslikku turundust.11 

 

Turism kujutab endast liitreaalsuse kasutamise seisukohast paljulubavat valdkonda nii mitmeteski 

ülevaadetes (n Höllerer & Feiner, 2004; van Krevelen & Poelman, 2010) ning on olnud rakendusalaks 

nii mitmetes varasemates (Feiner jt., 1997; Vlahakis jt., 2001; Papagiannakis jt., 2005) kui ka 

hilisemates (Luley jt, 2011; Linaza jt., 2012) liitreaalsust käsitlevates uurimustes. Need uuringud aga ei 

käsitle piisavalt põhjalikult liitreaalsuse kasutamisest saadavaid kasusid ega seonduvaid teemasid 

turismivaldkonnas. Mis puudutab kasudesse, siis on üldtunnustatud arusaam, et liitreaalsus muudab 

kasutajate kogemusi. Empiirilised tõendusmaterjalid viitavad, et ei ole tavapäratu, et see kogemuste 

muutus on nii positiivne kui negatiivne (n Olsson jt., 2009; Olsson & Salo, 2011; Linaza jt., 2012). Mis 

puudutab reisi ajal sisu edastamisse, siis on siin käsitletud mitmeid teemasid. Disaini täiendamine ja 

arendamine peab samal ajal peegeldama teenusepakkujate spetsiifilisi turunduseesmärke. Seda saab 

saavutada ainult siis, kui liitreaalsuse süsteemid on välja töötatud, võttes arvesse sihtrühma ja nende 

kogemusi. Siinkohal on oluline omada sügavamat arusaama sellest uudsest tehnoloogiast ja selle 

efektiivsest kasutamisest. 12  

 

Ülaltoodud põhjusel on oluline olla teadlik klientide suhtumisest liitreaalsuse kasutamisse turunduses. 

See teema leiab täiendavat käsitlust käesoleva uuringu järgmises alapeatükis. 

 

Samuti, et olla suuteline liitreaalsuse infosüsteeme välja töötama sellisel viisil, et need vastaksid 

tarbijate soovidele ja vajdustele, on vaja spetsiifilist haridust ja koolitust. Seda, millist koolitust 

liitreaalsuse valdkonnas Euroopas ning eriti just turismi ja /või turismiturundust õpetavates 

haridusasutustes juba pakutakse, käsitleb käesoleva uuringu neljas peatükk. 

  

                                                   
11 (Kos Kavran, Lončarić, & Dlačić, 2016) 
12 (Yovcheva Z., 2013, lk 24-25) 
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2.2 TARBIJATE SUHTUMINE LIITREAALSUSE KASUTAMISSE TURUNDUSES 

 

Tehnoloogia areng toob pidevalt uusi väljavaateid nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. Uued või täiustatud 

seadmed võimaldavad inimestel oma igapäevaelu parendada ja loovad uusi meelelahutusvõimalusi ning 

ettevõtted saavad kasutusele võtta efektiivsemaid töömeetmeid või tarbijaid uute põnevate lahendustega 

üllatada. Viimastel aastatel kogub üha enam populaarust virtuaalreaalsus ja tänu tarbijatele koduseks 

kasutamiseks mõeldud seadmetele on tehnoloogia järjest aktuaalsem. Virtuaal- ja liitreaalsuse 

aktuaalsusele on kaasa aidanud ka selle suur rakendusvõimalus paljudes valdkondades. Lisaks 

meelelahutuslikule eesmärgile suudavad tehnoloogiad anda olulise panuse ka näiteks hariduses, 

treeningutel, meditsiinis ja militaarvaldkonnas, kus nende kasutamisel võib olla suur mõju nii tarbijatele 

kui ka ettevõtetele. Kindlasti loovad virtuaal- ja liitreaalsus uusi võimalusi ka turundajatele. Uuringud 

on näidanud, et nende võimaluste kasutamisel on võimalik tõsta ettevõtete müügitulemusi läbi tarbijate 

suurema kaasamise, lisaväärtuse pakkumise ja efektiivsemate kampaaniate. Lisaks rohkem tuntud 

virtuaalreaalsusele on tähelepanu saanud ka liitreaalsus, mida eesti keeles on kutsutud ka kui 

augmenteeritud või rikastatud reaalsus. Mõlemaid tehnoloogiad on kasutamas paljud ettevõtted üle 

maailma ja järjest rohkem on neid, kes proovivad virtuaal- ja liitreaalsuse abil luua lisaväärtust oma 

klientidele või uute tehnoloogiliste lahendustega tarbijaid meelitada. 13 

 

Liitreaalsuse algus ulatub 1960ndatesse aastatesse, kuid alles 2016. aasta suvel saavutas see suure 

tähelepanu tänu iOS, Android ja Apple Watch seadmetes kasutatavale asukohapõhisele liitreaalsuse 

mängule Pokémon Go. Mäng sai suure meedia tähelepanu ja näitas paljudele ettevõtetele, kui 

kaasahaaravaks võib liitreaalsus osutuda. 14 

 

2017. aastal koostatud Gerli Selge magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti tarbijate hoiakud 

virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisse turunduses. Kuna investeeringud tehnoloogiate rakendamiseks 

võivad osutuda kulukaks, on ettevõtetel oluline mõista tarbijate hoiakuid virtuaal- ja liitreaalsuse 

kasutamisse. Selleks viidi läbi uuring, kus osales 173 inimest. Uuringu läbiviimiseks koostati virtuaal- ja 

liitreaalsuse hoiakuid uuriv Likert-tüüpi küsimustik. Uuringu tulemused näitasid, et virtuaal- ja eriti 

                                                   
13 (Selge, 2017) 
14 (ISACA, 2016) 
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liitreaalsus on Eesti tarbijate jaoks uued. Virtuaalreaalsusest olid teadlikud küll suurem osa tarbijatest, 

kuid seda proovinud olid alla poolte ning liitreaalsuse teadlikkus kui ka kasutuskogemus olid madalad. 

Samas oli vähese kasutamise peamiseks põhjuseks võimaluste senine puudumine või tehnoloogiast mitte 

teadmine ning soov saada virtuaal- ja liitreaalsuse alast kogemust oli olemas. Suurem osa tarbijatest on 

nendest uutest tehnoloogiatest põnevil, tajutakse nende potentsiaali ja kasutusvõimaluste rohkust 

erinevates valdkondades ning nähakse suurt mõju tulevikule. Piisavalt suur osa usuvad, et nad on nõus 

virtuaal- ja liitreaalsust lähitulevikus omaks võtma ja samuti ei arvata, et ettevõtted peaksid 

tehnoloogiate kaasamisega kartma vähest tarbijate huvi. Vastupidiselt usutakse, et see võib suurendada 

ettevõtte tähelepanu avalikkuses ning mõned vastajad näevad, et selle abil on võimalik ettevõtetel ka 

oma kuvandit parandada ning soovitakse tehnoloogiate rakendamist isegi nii turunduses kui ka 

reklaamides. Seega ei tohiks ettevõtted karta virtuaal- ja liitreaalsuse vastu huvi puudumist tarbijates 

ning investeerimisel tehnoloogiatesse tuleks leida lahendus, mis pakub tarbijatele ka lisaväärtust. 

Lähtuvalt uuringu tulemustest teeb töö autor ettepanekud ettevõtetele:  

 Kaasata virtuaal- ja liitreaalsust ettevõtte turundustegevusse suurema avaliku tähelepanu 

saamiseks ja tarbijate meelitamiseks. 

 Kasutada virtuaal- ja liitreaalsust eesmärgiga pakkuda oma klientidele uusi põnevaid võimalusi 

ja lisaväärtust. 

 Kasutada virtuaal- ja liitreaalsust reklaamides, turunduskampaaniates, ettevõtte üritustel ja 

toodete tutvustusel. 

 Uurida välismaal edukaks osutunud kampaaniaid, millest inspireeritult luua enda ettevõttele 

sobiv lahendus. 

 Tehnoloogiate kasutamisel analüüsida põhjalikult investeeringute tasuvust ja teha läbimõeldud 

otsused. 

Mainitud töö annab ettekujutuse Eesti tarbijate hoiakutest virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisse 

turunduses. Tulemused näitavad, et tegemist on uute tehnoloogiatega, mille osas ei ole paljudel tarbijatel 

kindlaid tõekspidamisi välja kujunenud. Samas aga on piisavalt suur hulk inimesi, kes on nõus 

tehnoloogiaid omaks võtma ja on põnevil nende potentsiaalsetest võimalustest. 15 

 

                                                   
15 (Selge, 2017) 
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Ka teistes riikides läbi viidud uuringud näitavad, et olles juba põgusalt kokku puutunud liitreaalsuse 

sisuga, suureneb tarbija teadlikkus ja huvi virtuaalreaalsuse tehnoloogiate vastu. Nielsen Media viis läbi 

uuringu, kus respondentidele tutvustati avalikult kättesaadavat videosisu potentsiaalsete 

virtuaalreaalsuse äppide kohta alates mängude mängimisest kuni tervishoiu ning kunstini. Selle uuringu 

tulemused näitasid, et enam kui 50% vaatajatel kasvas peale seda põgusat informatiivset kogemust 

mingil määral tõenäosus osta või kasutada virtuaalreaalsuse tehnoloogiat. Üks teine Nielsen Media Lab 

uurimus kasutas sarnast metodoloogiat, näidates enam kui 150 respondendile virtuaalreaalsuse 

peakomplekti abil valitud sisu ning saavutatav mõju oli veelgi suurem: 68% vastajatest ostab või kasutab 

peale seda kogemust suurema tõenäosusega virtuaalse reaalsuse tehnoloogiat.16 On tõenäoline, et sama 

kehtib ka liitreaalsuse kohta.  

 

Horizon Media, suurim ning kõige kiiremini kasvav eraomandis olev meediaagentuur maailmas, teavitas 

2016. aasta märtsis oma viimastest uurimistulemustest tarbijate huvi kohta virtuaalreaalsuse seadmete 

osas. Uuringut viidi läbi agentuuri online-kogukonnas Finger on the Pulse (Sõrm Pulsil) 3000 inimese 

peal, kes peegeldavad USA rahvastikku. Küsimuse peale, milleks soovitakse virtuaalreaalsust kasutada, 

nimetasid Finger on the Pulse uuringu respondendid põhihuvidena reisimist, harva aset leidvate 

sündmuste vaatamist (nagu näiteks Olümpiamängud), kontsertide vaatamist ning sporti. 17  

 

Kreekale kuuluval Corfu saarel viidi läbi uuring, provides heita valgust mobiilsele liitreaalsusele 

turismivaldkonnas. CorfuAR äpp annab infot huviväärsuste (point of interest/ POI) kohta, mida kasutaja 

oma nutitelefoni ekraanil valib, ning annab juhised antud huvipunkti navigeerimise kohta. Lisaks 

võibaldab CorfuAR personaliseerimist – tulenevalt kasutaja profiilist soovitatakse konkreetseid 

huviväärsusi ning pakutakse täiendavat sotsiaalmeedia kasutamise võimalust; kasutajad saavad 

külastatud kohti hinnata ning neid kaaslastele soovitada. Personaliseeritud versiooni kasutajaprofiil on 

üles ehitatud toetudes staatilistele ning dünaamiliselt uuendatavatele kasutaja eelistustele. Corfu 

külastajate (n=105) seas läbi viidud uuring näitas, et CorfuAR funktsionaalsed omadused kutsusid esile 

meeldivuse ja erutuse tundeid, mis omakorda mõjutas käitumuslikku soovi seda kasutada.18 Manchester 

Metropolitan Ülikool on oma uurimuses püstitanud hüpoteesi, et interaktsioon selliste 

                                                   
16 (Nielsen Media and Entertaiment, 2016) 
17 (Horizon Media Study Finds Two Thirds of Americans Unaware of Virtual Reality Devices, 2016) 
18 (Kourouthanassis, Kostas, Bardaki, & Chasanidou, 2014) 



14 
 

turismiatraktsioonidega, kus kasutatakse kantavat liitreaalsuse tehnoloogiat, annab positiivse panuse 

üldisele turismikogemusele. Uurimuse läbiviijad võtavad kokku, et turismiettevõtjad, kes on huvitatud 

investeerima kantavasse liitreaalsuse tehnoloogiasse, peaksid oluliseks pidama tehnoloogia 

alakomponentide ühendamist, et paremini vahendada turistide kogemusi kantava tehnoloogiaga. 

Näiteks, tuleks kantavat tehnoloogiat disainida nii, et see laiendaks, mitte ei piiraks inimeste kehasid, nii 

et see integreeruks sujuvalt kasutaja tegevustega. Turismiteenuse pakkujatele tähistab see tehnoloogia 

positiivset rolli turismiatraktsioonidest saadavate kogemuste tõhustamisel ning õigustab innovaatilisteste 

tehnoloogiatesse investeerimist turismivaldkonnas.19 

 

Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et kõiki ülalmainitud tarbijate käitumist ja suhtumist 

puudutavaid aspekte on oluline käesoleva projekti raames liitreaalsust käsitlevate 

koolitusmaterjalide väljatöötamisel ning õppe kavandamisel arvestada.  

 

  

                                                   
19 (Tussyadiah, Jung, & Tom Dieck, 2017) 
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3. OLEMASOLEVAD LIITREAALSUSE IKT VAHENDID JA 
LAHENDUSED  

 

Kõik partnered viisid läbi uurimuse, selgitamaks välja, milliseid olemasolevaid IKT tööriistu ja 

lahendusi liitreaalsuse valdkonnas maaturismisektoris kasutatakse ning millistel muudes 

majandusharudes kasutusel olevatel vahenditel ning lahendustel oleks potentsiaali maaturismisektoris 

kasutamisel.  Välja toodi tööriistade eelised ja vastuargumendid. Tegevuse juhiks oli projektipartner  

DLEARN, kes esmalt valmistas ette formaadi, mille põhjal iga tööriista kohta vajalikku informatsiooni 

koguda  (selle tüüp, eesmärgid, kasutajad) ning hiljem koostas aruande, mis kõiki tööriistu analüüsis. 

 

Kogutud informatsioon peegeldab olemasolevat olukorda liitreaalsust puudutavate IKT tööriistade ja 

vahendite kasutamisel maaturismisektoris. Nii mitmedki nendest on tegelikult kasutusel küll muudel 

eesmärkidel (valdavalt seonduvalt “tavapärasemate”  turundussektoritega nagu näiteks 

linnaekskursioonid, hotellid, söök-jook ning muud massiturismi teenused), ent võivad omada 

potentsiaali ka maaturismisektoris kasutamisel. 

 

Läbiviidud uuring ning koostatud analüüs soovib välja tuua olemasolevate lahenduste tugevad ja nõrgad 

küljed, et seda saadud teavet projekti enda liitreaalsuse tööriista väljatöötamisel kasutada. 

 

Analüüs näitas kokkuvõtvalt järgmist: 

➢ Kuigi nende levik ei ole veel kuigi lai, on liitreaalsusel põhinevate äppide ja tööriistade pakkumine 

olemas ning seda üsna heal tasemel. 

➢ Olemas on nii ettevõttesiseselt väljatöötatud kui kolmandate osapoolte arendatud tööriistu, millel on 

erinevad eesmärgid, mis kohandatud kasutajate vajadustest lähtuvalt. 

➢ Tutvustatud lahendused on kasutusel väga erinevates valdkondades: lisaks turismile on liitreaalsusel 

põhinevaid tööriistu näiteks turunduse, mööbli, toidu, puhkemajanduse, tööstuse, kultuuri, trükitööstuse, 

hariduse ja koolituse valdkondades.   

 

Identifitseeritud tööriistad on seotud 4 erinevat tüüpi liitreaalsusega: 
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1. MARKERIPÕHINE LIITREAALSUS: 

Markeripõhised aplikatsioonid kasutavad seadmel olevat kaamerat, et eristada markerit (midagi lihtsat 

nagu näiteks  QR kood) teistest, reaalmaailma objektidest. 

2. MARKERITA LIITREAALSUS: 

See kasutab GPSi, digitaalset kompassi, kiirusemõõtjat või kiirendusmõõturit, mis on seadmesse sisse 

ehitatud edastamaks teie asukohapõhiseid andmeid. Kõige rohkem kasutatakse seda kaardi põhjal 

suuniste andmiseks ning huvipunktide leidmiseks. 

3. PROJEKTSIOONIL PÕHINEV LIITREAALSUS:  

Seda sorti aplikatsioonid võimaldavad inimese interaktsiooni, projekteerides valguse reaalmaailma 

pinnale ning seejärel tunnetades (täpsemalt, läbi puudutuse) inimese interaktsiooni sellele 

projekteeritavale valgusele. 

4. SUPERIMPOSITSIOONIL PÕHINEV LIITREAALSUS: 

See asendab kas osaliselt või täielikult algse objekti vaate uue, täiendatud vaatega sama objekti kohta.  

 

Järeldused 

 

1) Liitreaalsus on mitmekülgne tehnoloogia, mille erinevad rakendused võivad suurendada 

insipratsiooni uute, erinevate kasutusvõimaluste kohta enneolematutes valdkondades. Siiski, mitte 

kõik uuritud tööriistad ei lange projekti huvivaldkonda.  

2) Funktsionaalse liitreaalsuse äpi disainimisel tuleb arvestada tarbija psühholoogiat. Meie projekti 

puhul tähendab maaturism selliseid kontseptsioone nagu harrastused looduses, elukvaliteet ning 

naturaalse ilu nautimine. Liitreaalsuse tehnoloogiat kasutatakse sellist sorti kogemuste alles 

hoidmiseks ning suurendamiseks, olemata samas liialt pealetükkiv. Liitreaalsus peab olema looduse 

teenistuses, mitte vastupidi.  

3) Iga kasutaja peab «kogema» loodust ning maapiirkondade keskkonda ka läbi liitreaalsuse äpi. See 

peaks võimaldama saada sügavamaid teadmisi kasutaja poolt vaadatava tausta kohta (mitte piirduma 

vaid «füüsilise» vaatega, aga andma ka täiendavat informatsiooni ajaloolise, kultuurilise ning 

kõikvõimalikku muud sorti informatsiooni kohta). 
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Järelduste põhjal tehtud soovitused liitreaalsuse tööriista väljatöötamiseks käesoleva projekti 

raames:  

Selle põhjal, mida on analüüsitud, võib julgelt öelda, et käesoleva projekti raames püsitatud eesmärkide 

täitmiseks peab välja töötatav äpp olema LIHTNE ja KASUTAJASÕBRALIK, mis sobiks ka 

inimestele, kellel on madalad IKT alased oskused.  

 

Kõigi uuritud tööriistade hulgast soovitatakse kasutada WIKITUDE äpi mudelit 

(https://www.Wikitude.com/app/ ), kuna seda on lihtne kasutada ning selles on võimalik kiiresti 

juurutada liitreaalsuse projekte igat liiki ettevõtete jaoks ning suunata neid laiadele sihtrühmadele. 

Selle tunnusjoonteks on: 

• Samaaegne lokaliseerimise  ja kaardistamise (SLAM - Simultaneous Localization and Mapping) 

tehnoloogia liitreaalsuse äppidele; 

• Kasutatav nii siseruumides kui välistingimustes; 

• Võimalus rikkalikeks kihtideks nagu videod, vidinad (widgets ) ja 3D, või lihtsate piltide, nuppude ja 

tekstide lisamine;  

• Kodeerimise alased oskused ei ole vajalikud, kasutajasõbralik liides laiaulatuslikeks liitreaalsuse 

projektideks; 

• Kasutatav nii Android kui iOS seadmetes ning ka nutiprillides. 

 

Wikitude võrdlus teiste tööriistadega, põhjendamaks selle raamistiku valikut käesolevas projektis  

Erinevate platvormide võrdlus, mis tugineb rakendamiseks vajalikel tunnusjoontel 

            
VÕRDLEV TABEL 

  Sihtmärgi jälgimise liigid Lisa 

  Laiendus/Platvorm 
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ARToolKit 
Windows, Mac OS, Linux, iOS, 
Android, Unity Package, 
Smart Glasses 

                    

Augment App (Android, iOS, Windows, Mac)                     

Aurasma App (Android e iOS)                     

BlippAR App (Android e iOS)                     

CraftAR App (Android e iOS), Unity Package, 
Apache Cordova 

                    

EasyAR 
Windows, Mac OS, Android, Unity 
Package                     

Kudan Android, iOS, Unity Package                     

LayAR App (Android, iOS e BlackBerry)                     

PixLive 
App (Android e iOS), Apache Cordova 
e Google Glass                     

Vuforia Windows, iOS, Android, Smart 
Glasses, Unity Package 

                    

Wikitude 
App (Android e iOS), Unity Package, 
Cordova, 
Titanium, Xamarin e Smart Glasses 

                    

            
Tabel 3: Erinevate platvormide võrdlus. 20 
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 Veebipõhiste platvormide võrdlus:  

Raamistik Meedia Aktsepteeritavad formaadid 
Augment Võimaldab markeri sidumist 3D režiimi, URLi 

või kaustaga. Pakub piiratud seadete võimalusi 
3D mudelite jaoks, takistades suuri 
modifikatsioone 

3D mudelite aktsepteeritud 
formaadid: Collada (.dae ja .zae), 
Wavefront OBJ (.obj), 
Stereolitography (.stl) ja .KMZ. 
Aktsepteeritavad pildiformaadid: 
JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF 

Aurasma 
 

Võimaldab sidumist ekraani puudutamise 
toimingutega äpi alustamiseks ja lõpetamiseks 
ning peale kindlaksmääratud aja möödumist. 
Näiteks, kui kasutaja puudutab elementi, millest 
koosneb stseen, on võimalik avada veebileht 
seadme brauseris, täpselt samamoodi nagu 
teistes peamistes funktsionaalsustes. 

3D mudelite aktsepteeritud 
formaadid: Collada (.dae). 
Aktsepteeritavad pildiformaadid: 
PNG. 
Toetatavad videoformaadid ei 
ole määratletud. 

BlippAR Võimaldab nuppude lisamist sotsiaalmeedia, 
veebilehtede, telefonikõnede ja ostude 
sooritamise jaoks. Võimaldab stseenide loomist 
ning nuppe, mis juhivad kasutajat. Kõiki 
kasutatavaid ressursse saab konfigureerida 
paremaks esitluseks. Toetab kihtide 
animeerimist. 

Aktsepteeritavad pildiformaadid: 
Filmbox (.fbx). 

CraftAR Võimaldab nuppude, piltide, videote ja 3D 
mudelite lisamist. Kõrgema kvaliteediga 
CraftAR versioon võimaldab statistikat 
markerite ning kasutaja ligipääsu kohta. 

3D mudelite aktsepteeritud 
formaadid: Wavefront OBJ 
(.obj), ei luba Zip formaati 

LayAR Võimaldab nuppude lisamist sotsiaalmeedia, 
veebilehtede, telefonikõnede, hääletuste,  ostude 
sooritamise, e-mailide, allalaadimiste ning 
kontaktide lisamise jaoks. Võimaldab piltide, 
audio ja video kasutamist. Kõrgema 
kvaliteediga versioon võimaldab lisada 
elemente HTMLis, käivitada rakendusi ning 
kasutada geo-lokaliseeritud ressursse. 

Aktsepteeritavad video 
formaadid: H.264/MP4 ja 
Youtube. 
Aktsepteeritavad pildiformaadid: 
JPG ja PNG 
Aktsepteeritavad 
audioformaadid; MP3 ja 
SoundCloud 

PixLive Võimaldab nuppude lisamist sotsiaalmeedia, 
veebilehtede, PDF failide jaoks ning teksti ja 
piltide kasutamist nuppudena. Võimaldab 
stseenide oomist ning nuppe või taimereid 
stseenide vahel navigeerimiseks. Lubab selliste 
meediate kasutamist nagu pildid, 360º pildid, 
3D mudelid, audio ja video. Võimaldab 
geolokaliseeritud ressursside ja 
joonistusaplikatsioonide kasuta-mist. 

3D mudelite aktsepteeritud 
formaadid: Collada (.dae), 3DS 
Mas (.3ds), Wavefront OBJ 
(.obj), Stereolitography (.stl). 
Aktsepteeritavad video 
formaadid: H264/MP4, Youtube, 
Vimeo ja Dailymotion 

Wikitude Võimaldab piltide, video ja 3D mudelite Ei määratle toetatavaid formaate. 
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kasutamist. Võimaldab teksti ja nuppude 
sisestamist ja muutmist sotsiaalmeedia jaoks. 

 

Tabel 4: Veebipõhistel platvormidel tuginev võrdlus.20 

 Wikitude aktsepteeritud formaadid:  

.wt3 formaat. Failid võivad olla nii .fbx formaadis (Autodesk) kui Collada (.dae) formaadis, mida saab  
Wikitude 3D Encoder abil konvereteerida wt3 formaati. 

Sisend-meedia tüübid Wikitude-s:  pildid, videod ja 3D mudelid. Tekstide ja nuppude lisamine ja 
muutmine.  

Võrdlev graafik liitreaalsuse arendamise tööriistade kohta hindepunktide alusel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1: Võrdlev graafik liitreaalsuse arendamise tööriistade kohta hindepunktide alusel.20 

 

Wikitude raamistikku saavad kasutada ka need kasutajad, kellel puudub varasem oskus tarkvara 

väljatöötamiseks liitreaalsuse projektide jaoks. See võimaldab lihtsamat ja kiiremat hariduslike 

aplikatsioonide väljatöötamist. Nii Wikitude kui Vuforia võimaldavad planaar-pilte, 3D objekte, geo-

                                                   
20 Herpich, F., Guarese, R. L. M., & Tarouco, L. M. R. (2017). A Comparative Analysis of Augmented Reality 
Frameworks Aimed at the Development of Educational Applications. Creative Education, 8, 1433-1451. 
https://doi.org/10.4236/ce.2017.89101 
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lokaliseeritud markereid, mitut sihtmärki võimaldavat ning markerita jälgimist ning nii online kui offline 

sihtmärgi jälgimist.  

 

Vuforia ja Wikitude peamisteks erinevusteks on:  

Vuforia: suudab ära tunda ja tõlgendada tekstilisi sihtmärke. 

Wikitude: veebipõhine platvorm liitreaalsuse elementide loomiseks ja muutmiseks, mis võimaldab 

ülaltoodud tabelile tuginedes saada kõrgemad punktid. Wikitude pakub suurema arvu võimalusi ning 

kohandab need meie projekti vajadustele – seetõttu on projekti raames äpi väljatöötamiseks välja valitud 

see platvorm. 

 

Wikitude ja Vuforia sisaldavad enda allika arendamise koodi Android ja IOs arendusteks, aga Wikitude 

sisaldab allika arendamise koode JavaScript-iga21 mis võimaldab arendajal luua teatud liiki liitreaalsuse 

tööriistasid, ilma et tunneks Android-i emakeelt (Java) ja IOs  emakeelt (Objective-C and Swift). Lisaks 

on Wikitude-s “platvormidevahelised” laiendused nagu näiteks Xamarin22 mis kasutab Microsofti 

objektile orienteeritud keelt C#. 

 

Peale seda kui projekti partnerlus on kavandatava tööriista funktsionaalsed spetsifikatsioonid 

kavandanud, algab (Väljundi 2 Tegevuse 1 raames) esialgse prototüübi (low fidelity prototype) 

väljatöötamine.  Välja töötatav äpp peaks sisaldama (vähemalt) markeri ning GPS tundmist. 
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4. EUROOPA LIIDUS OLEMASOLEV KOOLITUSPAKKUMINE 
LIITREAALSUSE VALDKONNAS  

 

4.1 LIITREAALSUSE KASUTAMINE HARIDUSES 

 

Vaatamata sellele, et liitreaalususe roll on K-12s (lasteaiast 12nda klassini) online õppimise ja 

kombineeritud õppe keskkondades ikka veel algusfaasis,  on tehtud olulisi pingutusi kaardistamaks selle 

peamisi võimalusi ja piiranguid ning visandamaks edasise arendamise potentsiaali. Vaatamata kõrgetele 

kuludele, ebapiisavale pedagoogikale ning pidevalt arenevale tehnoloogiale võivad liitreaalsuse 

tööriistad pakkuda olulist võimalust kaasamiseks ning mängivad tulevases haridusraamistikus 

võtmerolli; seetõttu on oluline, et nii teadlased kui praktikud saaksid korralikult kaasatud ja koolitatud.23 

 

Tänapäeval avaldab tehnoloogiate tormiline areng otsest mõju haridusele. Digitaalpõlvkonna 

tehnoloogiaga seotud tudengid on valmis ning ootavad, et IKT tehnoloogiad ei oleks seotud vaid nende 

igapäevaeluga, vaid ka haridusprotsessiga. Koolitusmaterjalide väljatöötamine, mis vastaksid 

digitaalpõlvkonna õppurite visuaalselt kineetilisele õppimisstiilile, on kõrghariduses liitreaalsuse 

kasutamise peamiseks eesmärgiks.24 

 

Liitreaalsuse kasutamine on alles algusjärgus ning vaatamata aina kasvavale populaarsusele on selle 

kasutamine õppe-eesmärkide täitmiseks veel keerukas väljakutse, mille täitmise poole püüelda.  See on 

eriti tõene kui arvestame selle kasutuselevõttu online õppe ning kombineeritud õppe keskkondades.   

Valdkonnas on ebapiisav kompetents ning samuti ka eelarvamused liitreaalsuse ja virtuaalse reaalsuse 

kasutamise osas. Ent vaatamata sellele on õpetajad seisukohal, et tehniline tugi ning professionaalne 

arendamine võivad tuua muudatuse, tutvustamaks neid tööriistu asjaomastes haridusasutustes.25 

 

Teaduslikud uuringud näitavad, et erinevatel haridustasanditel on erinevad kogemused ning läbi on 

viidud erinevaid uuringuid liitreaalsuse kasutamise kohta: algharidus (Bongiovani, 2013); 

keskharidus/kutseharidus (Avendaño, Chao, & Mercado, 2012; Bressler & Bodzin, 2013; De la Torre et 

al., 2013; De Pedro Carracedo, & Méndez, 2012; Di Serio, Ibáñez, & Delgado, 2013; Kamarainen, 
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Metcalf, Grotzer, Browne, Mazzuca, Tutwiler, & Dede, 2013; Liu, 2009; Pasaréti, Hajdin, Matusaka, 

Jámbori, Molnár, & Tucsányi-Szabó, 2011); õpetamine ülikoolis (LinT, Been-Lirn, Li, Wang, & Tsai, 

2013; Pei-Hsun & Ming-Kuan, 2013; Redondo, Sánchez, & Moya, 2012; Rodríguez, 2013). 

Aplikatsioone on rakendatud mitmetes erinevates õppevaldkondades nagu: tehnika (De la Torre et al., 

2013); arhitektuur (Carozza et al., 2012; De la Torre et al., 2013; Redondo et al., 2012); 

linnaplaneerimine (Carozza, Tingdahl, & Gool, 2014), matemaatika-geomeetria (Avendaño et al., 2012; 

Bujak, Radu, Catrambone, MacIntyre, Zheng, & Golubski, 2013; De Pedro Carracedo & Méndez, 

2012); kunst ja ajalugu (Ruiz, 2011); keeleõpe (Emma, Liu, Tsai, PeiHsun, & Ming-Kuan Tsai, 2013; 

Liu, 2009); tehnoloogia (Rodríguez, 2013); disain (Ko, Chang, Chen, & Hua, 2011); keemia (Núñez et 

al., 2008; Pasaréti et al., 2011); füüsika (LinT et al., 2013); või geograafia (Klopfer & Squire, 2008; 

Tsai, Liu, & Yau, 2013). 26 

 

Koostatud on mitmeid ülevaateid kirjandusest, mis käsitlevad otseselt liitreaalsuse kasutamist hariduses. 

Kõige hiljutisemas neist tõid Akçayır ja Akçayır (2017) välja kasvutendentsi liitreaalsuse õppes viimase 

4 aasta jooksul. Nad esitlesid tõendusmaterjali selle kohta, et suurim liitreaalsuse eelis on 

õppimissaavutuse tõhustamine. Kysela ja Štorková (2015) väitsid, et liitreaalsus muudab ajaloo ja 

turismi kaasahaaravamaks ning selgemaks.27  

 

Nagu ülaltoodust näeme, on uuringutes viidatud väga vähe sellistele õppevaldkondadele nagu reisimine, 

turism, puhkemajandus, millest võib järeldada, et liitreaalsuse kasutamine nendes distsipliinides on 

uuenduslik. Seda argumenti toetab ka A. Hassani ja T. Jungi hiljutine uuring liitreaalsuse kui tekkiva 

aplikatsiooni kohta turismiturunduses. Nad ütlevad: “Praegu kasutatakse liitreaalsuse tehnoloogiaid 

mitmetes akadeemilistes distsipliinides nagu meditsiin, geograafia, infotehnoloogia,  meelelahutus arvuti 

abil ja palju muud. Kuivõrd selle tehnoloogia eeldatavad kasud on väidetavalt tohutud, siis  

turismiturunduse alases hariduses usutakse leitavat liitreaalsuse kasutamisele lähiaastatel suurt 

rakendust.” 28 

 

E. Marchiori ja L.Cantoni Lugano Ülikoolist jagavad oma kogemusi liitreaalsuse kohta 

turismikoolitusprogrammides, nimelt e-turismi magistrikursuse raames liitreaalsuse projekti 

väljatöötamise kohta. See kujutab endast võimalust soodustada kogukonna kaasatust kohalikku turismi 
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ning kogemustel põhinevat õpet rahvusvahelise taustaga tudengitele, kellel paluti uurida mõnda 

kohalikku sihtkohta. Tulemused näitavad, kuidas praktilise projekti toomine turismi õppekavasse tõi 

endaga kaasa e-turismi rakendamise parema õppimise.29 

 

Pedagoogilised, liitreaalsusele suunatud uurimused on veel üsna harvad, ent me teame, et selle 

rakendamine nõuab teadlikkust nii planeerimise kui ettevalmistuse osas. Seetõttu peavad uurijad ja 

eksperdid formuleerima koolitajatele ja praktikutele sobilikud professionaalse arengu strateegiad, mis 

hõlmaksid tarkvara valikut ning viidete rubriiki.  See aitaks kaasa, et liigutakse liitreaalsuse 

uuenduslikkuselt edasi kaugemale ning toetatakse selle juhendamist ning tunnetamist (näiteks teadmiste 

meelespidamine). Liitreaalsuse sisu on tihti koolitajate poolt rakendatud, mitte nende poolt loodud. See 

olukord võib viia kehvema hariduspotentsiaalini, mis puudutab õpiväljundeid ning õppekava 

integreerimist.  Seetõttu peaksid õpetajad hakkama uurima arenduseks mõeldud tööriistu, et ise 

kujundada oma meediumid, mis oleksid vastavuses just nende õppetööga. On arusaadav, et eksisteerib 

risk, et kui õpitakse midagi, mis on pidevas arengus, siis iseloomustab seda kitsendatud hariduslik 

fookus (mitmetel hariduses kasutatavatel liitreaalsuse programmidel ei ole selget juhendavat 

eesmärki).30 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et nii nagu erinevatest riikidest pärit teadlaste uurimused näitavad, on 

liitreaalsuse kasutamise kohta sellistes õppevaldkondades nagu reisimine, turism ja 

puhkemajandus uuringud vähesed. See näitab, et liitreaalsuse kasutamine nendes distsipliinides 

on uuenduslik isegi ülikoolide poolt pakutava kõrghariduse raames ning kahtlemata on seda 

kutsehariduse valdkonnas.  

 

4.2 EUROOPA LIIDUS OLEMASOLEV KOOLITUSPAKKUMUS 

 

Projektitaotluses kavandatu järgi olid Tegevuses 2 (Euroopa Liidus olemasolev koolituspakkumus 

kutsehariduse valdkonnas) lisaks juhtpartnerile ette nähtud osalema partnerid: OTMK, EUROGITES ja 

DLEARN. Siiski andsid ka partnerid CETEM ja KIT oma panuse, aidates kaasa uurimuse valmimisse. 

Igalt partnerilt saadud sisendi baasil pani maaturismi ühing kokku lõpparuande ja analüüsi. 
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Et uurimus hõlmaks kogu Euroopat, mitte vaid neid riike, kes projektipartnerluses esindatud on, jaotati 

Euroopa riigid partnerite vahel ära ning iga partner analüüsis neid riike, mille uurimise eest tema 

vastutav oli. Projektitaotluses nähti ette, et kogutakse andmeid vähemalt 20 vastava kutsehariduse 

programmi kohta (5 programmi iga partneri kohta). Koolituspakkumust uurides aga selgus, et 

kutsehariduse tasandil pakutavate programmide kohta ei ole valdavalt võimalik inglise keelset infot leida 

ning seetõttu otsustati uurimust laiendada, nii et see hõlmab ka kolledžite ja ülikoolide poolt pakutavaid 

programme, mille kohta oli kättesaadav inglise keelne teave. Uurimus hõlmab enam kui 50 programmi 

30 erinevast Euroopa riigist.     

Allpool toodud tabel võtab kokku erinevates haridusasutustes pakutavad kursused erinevatest riikidest, 

kusjuures otsitavaks elemendiks õppekavas oli liitreaalsus. Esmaseks sooviks oli leida turismiga seotud 

kursused, mille õppemoodulid sisaldaksid liitreaalsust. Uuringut läbi viies sai aga kiiresti selgeks, et 

turismiõppes liitreaalsust valdavalt ei käsitleta. Seetõttu laiendati uurimisvaldkonda, hõlmates 

liitreaalsuse alase õppe otsmisel ka teiste valdkondade kursuseid.  

 

Seoses teise ilmnenud takistusega – et ei olnud võimalik saada inglise keelset teavet kutsehariduse 

tasandil – laiendati uurimisvaldkonda kutsehariduselt ka kõrgharidusele ning samuti muudele 

koolituspakkujatele. Andmaks laiaulatuslikumat ülevaadet koolituspakkumisest, on mõnede riikide 

puhul välja toodud ka eraorganisatsioonide poolt pakutavad temaatilised lühikursused liitreaalsuse 

valdkonnas. 

 

Riik 
Haridusasutuse nimetus: Kursuse 

nimetus 

Liitreaalsuse mainimine kursuse 

kirjelduses / sisus / /õppekavas 

Saksamaa 

Frankfurt University of Applied 

Sciences: Turismijuhtimine  

BBW University of Applied Sciences: 

Turismijuhtimine ja Ürituste 

Korraldamine  

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Austria 
Turismikoolide moodul, WK Vienna 

Higher Educational Institute for Tourism 

Liitreaalsust ei mainita 
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Luxemburg 

Brussels Business Institute - BBI: 

Rahvusvaheline Võõrustussektori ja 

Turismi Juhtimine, bakalaureus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Switzerland 
Swiss School of Tourism and 

Hospitality: Swiss Professional Degree  

Liitreaalsust ei mainita 

 

Estonia 

Olustvere School of Service and Rural 

Economics:  Maaturism / maaturismi 

korraldaja 

University of Tartu Pärnu College: 

Turismi ja hotellijuhtimine 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Finland 

Lahti University of Applied Sciences: 

Äri informatsiooni tehnoloogia (BA) 

Lahti University of Applied Sciences: 

Turismiettevõtte juhtimine (BA) 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Croatia 
LIBERTAS International University: 

Turismi ja Võõrustussektori Juhtimine 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Slovenia 
University of Maribor, Faculty of 

Tourism: Turism 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Latvia 
Turiba University: Turismi ja 

Võõrustussektori Juhtimine, bakalaureus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Lithuania 
Vilniaus kolegija / University of Applied 

Sciences: Turismikorraldus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Norway 

University of Stavanger, Rahvusvaheline 

hotelli- ja turismijuhtimine 

Inland Norway University of Applied 

Sciences: V2VRAR Virtuaalne ja 

Liitreaalsus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Virtuaalse ja liitreaalsuse kursus 

Slovakia 
Slovak University of Agriculture in 

Nitra: Maaelu ja maaturismi arendamine 

Liitreaalsust ei mainita 
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Denmark 

Aalborg University Copenhagen  

IT, kommunikatsioon ja uus media, 

bakalaureus   

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Sweden 

Dalarna University College, School of 

Technology and Business Studies, 

Rahvusvaheline turismijuhtimine 

Liitreaalsust ei mainita 

 

  
 

Poland 

Academy of Tourism and Hotel 

Management in Gdansk: Turism ja 

rekreatsioon, bakalaureus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Czech Republic 
Masaryk University: Teenuste teadus, 

juhtimine ja inseneriteadus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Italy 

Qualità e Sviluppo Rurale SRL (Quality 

and Rural Development Ltd): 

Liitreaalsus professionaalsetele ja 

tehnilistele sektoritele 

Unipro SRL (Unione Professionisti 

Learning Resources): Liitreaalsuse 

kursus 

Liitreaalsuse kursus 

 

 

Liitreaalsuse kursus 

 

Cyprus 
Tourism Training Cyprus: Hotellide ja 

ettevõtete spetsiaalsed koolitusvajadused 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Greece 
School of Tourist Professions: tehniline 

kutseõpe 

Liitreaalsust ei mainita 

 

France 

Digijeunes: VR EDU: virtuaalne reaalsus 

ja liitreaalsus noorsootöös ja 

mitteformaalses hariduses 

Liitreaalsuse kursus 

 

Malta 

MECB Ltd: Liitreaalsuse kasutamine 

loomaks rõõmsaid ja rikastavaid 

koolitusmaterjale 

Liitreaalsuse kursus 
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Spain 

National University of Distance 

Education : turismis kasutatavad 

mobiiliaplikatsioonid (2. väljaanne)  

University of Balearic Islands: E-turism: 

online turundus ja turundus   

University of Balearic Island, 

magistrikursus turistide värbamises  

University of Balearic Islands 

Magistriõpe turismijuhtimises.  

Rey Juan Carlos University: 

magisrikursus, rahvusvaheline 

turismijuhtimine 

Virtuaalse ja liitreaalsuse kursus 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

UK 

University of Hertfordshire: Ettevõtlus ja 

turism 

University of Coventry Rahvusvaheline 

turismijuhtimine, magistriõpe 

University of Plymouth: 

Võõrustussektor, turism ja 

ürituskorraldus, bakalaureus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Portugal 

Porto Business School: Turismi ja 

võõrustussektori juhtimine  

Portuguese Tourism School: “E-

kommertsi” lühikirsus 

Aveiro University. Higher Institute of 

Accounting and Administration: 

Tehnoloogiline spetsialiseerumine 

tehnikasse ja turismijuhtimisse  

Polytechnic of Leiria: digitaalne turundus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 
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turismis  Liitreaalsust ei mainita 

 

Hungary 

International Business School: Juhtimine 

ja turism, bakalaureus 

Budapest Metropolitan University: 

Turism ja toitlustus, bakalaureus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Romania 

American Hotel Academy:  

Rahvusvaheline Võõrustussektori ja 

Turismiettevõtte Juhtimine, magistriõpe  

Danubius University: Kommertsi, turismi 

ja teenuste majandus (õpe inglise keeles)  

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

The 

Netherlands 

University of Twente:  Ettevõtlus ja 

infotehnoloogia, bakalaureus  

HAS Univ. of applied sciences: Geo 

Meedia & Disain 

Liitreaalsust ei mainita, ent eeldatavasti 

sisaldab 

 

Virtuaalse ja liitreaalsuse kursus 

 

Belgium 

EON Realiy Belgium. VR Innovation 

Academy: Liitreaalsuse ja virtuaalse 

reaalsuse teadmiste grant 

Thomas More. University of Applied 

Sciences: Rahvusvaheline turism ja 

puhkemajandus (õpe inglise keeles)  

University of Antwerp: Elektroonika ja 

IKT väljatöötamise tehnoloogia   

Virtuaalse ja liitreaalsuse kursus 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Ireland 

Dublin Institute of Technology (DIT). 

School of Hospitality Management 

and Tourism: Turismikorraldus, 

bakalaureuseõpe 

Cork Institute of Technology: 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

 

Liitreaalsust ei mainita 
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turismijuhtimise bakalaureus  

 

Bulgaria 

Varna University of Management: 

Rahvusvaheline Võõrustussektori 

Juhtimine, bakalaureus  

International Business School: Turism, 

bakalaureus 

Liitreaalsust ei mainita 

 

Liitreaalsust ei mainita 

 

 

Uuring hõlmas lisaks antud haridusasutuste ülalmainitud õppeprogrammide läbivaatamisele ka iga 

organisatsiooni kodulehel läbi viidud märksõna ”liitreaalsus” otsingut. Tegevuse 2 aruande lisas on iga 

haridusasutuse kohta välja toodud ka info, mis puudutab antud asutuse kokkupuudet liitreaalsuse 

temaatikaga. Seega, kuigi ülaltoodud tabelis võib kirjas olla, et uuritud programm liitreaalsuse elemente 

ei sisaldanud, võib Tegevuse 2 aruande lisast selguda, et haridusasutus on osalenud liitreaalsuse 

teemalistes projektides, publitseerinud selle teemalisi artikleid või töötajaskond tegeleb või on huvitatud 

tegelema selle valdkonna täiendava uurimisega. Seega on lisad Tegevuse 2 aruande oluliseks osaks, 

pakkudes lisaväärtust ning täiendavat informatsiooni.  

 

Informatsiooni erineval tasemel pakutava õppe ja koolituse kohta liitreaalsuse valdkonnas ning 

täiendavat, haridusasutuste kodulehtedelt kokku koondatud lisainfot saab kasutada näidetena, 

hankimaks ideid projekti õppematerjalide koostamisse ning õppe kavandamisse. 
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5. MAATURISMISEKTORI VAJADUS LIITREAALSUSE JA SELLEGA 
SEOTUD TÖÖRIISTADE KASUTAMISE JÄRELE 

 

Selle tegevuse raames kogusid partnerid sihtrühmalt arvamusi ja kommentaare liitreaalsuse alase 

kutseõppe kohta maaturismi valdkonnas, et saada teada, millised neist väärivad esiletõstmist ning mida 

annaks parandada.  

Info kogumiseks võeti ühendust nii maaturismi alal tegutsevate mikroettevõtjatega kui sektori 

ekspertidega, samuti muude asjaosalistega, haridusasutustega, maaturismi ja/või IKT sektoriga 

kokkupuudet omavate ametiasutustega jne. Tegevuse juht, projektipartner EUROGITES, koostas 

metodoloogia, mille abil teavet koguda. Kasutati online küsimustikku  (mis põhines GoogleForms-il) 

ning fookusgrupi kohtumisi (projektipartnerid korraldasid kohtumised ettevõtjate ja asjaosalistega), et 

teavet hankida.  

68% küsitlusele vastajate seast oli juba liitreaalsusest kuulnud ning 93% peavad seda huvipakkuvaks 

tööriistaks nii maaturismi kui turismisektori jaoks üldiselt. 

 

Eelised,  mida küsitluse tulemuste põhjal liitreaalsuse kasutamisest turismiteenuste juures nähakse, on: 

● Innovaatiline, atraktiivne viis informatsiooni edastamiseks. 

● Annab sellise perspektiivi, informatsiooni ja kogemuse, mida traditsioonilised staatilised 

formaadid (veebileht, kaart, online reisijuht) ei saa kasutajale anda. 

● Parandab piirkonda külastava turisti individuaalselt ringiliikumist ning otsuste tegemist. 

● Võimaldab kliendi jaoks rohkem interaktiivsust, kommunikatsiooni, teenust. 

● Toob sisse mängulisuse aspektid. 

● Parandab ja lihtsustab teenuse juhtimist, korraldamist ja tõhusust. 

● Pakub kasutajale täielikumat ning huvitavamat kasutajakogemust. 

● Parandab kultuuriressurssidest arusaamist ja nende interpreteerimist. 
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Probleemid, mis liitreaalsuse turismiteenustesse rakendamisel võivad ilmneda, on küsitlusele vastanute 

arvates: 

● Wifi levi või internetti ei ole alati olemas, see ei ole piisav või usaldusväärne/stabiilne. 

● Kliendid eeldavad kõrgekvaliteedilist sisu ja esitlust, see aga on kallis ning maaturismiettevõtjate 

ressursid on piiratud. 

● Vajalik on vastav infotehnoloogiline varustus/tehnika ->raha kulu. 

● Vajalik pidevalt kaasajastada -> ajakulu. 

● Äpp de-installeeritakse kui see on kasutatav vaid mingis konkreetses piirkonnas. 

● Üldiseid standardeid ning üldist üks-sobib-kõigile äppi ei eksisteeri. 

● Vajadus kohaneda spetsiifilisele teenusele/olukorrale versus kulu ja universaalsed lahendused. 

 

Küsitlusest tulid välja järgmised aspektid, mida liitreaalsuse rakendamisel maaturismisektoris on vajalik 

arvestada: 

● tehnoloogia / tööriistad sisu loomiseks 

● lihtsalt kasutatav taustaprogramm  

● kvalifitseeritud töötajaskond hoolduseks / tehnilised teadmised 

● koolitus 

● ajaressurss hoolduse jaoks 

● täielik informatsioon realistlike/elujõuliste võimaluste kohta 

● praktilised näited orienteerumiseks ning nende võimalik kopeerimine maaettevõtetes 

 

Online küsitlusest saab teha järgmised järeldused: 

● Maaturismi sektoris on olemas vaid baasteadmised ning algne arusaam liitreaalsusest. 

● Sektoris on olemas suur huvi ja uudishimu liitreaalsuse valdkonna vastu. 

● Mõned vastused näitavad, et liitreaalsus aetakse segi virtuaalse reaalsusega, või siis ei mõisteta 

täielikult liitreaalsuse olemust. 

● Vajalik on algaja tasemel, puust-ja-punaseks informatsioon ja koolitus. 

● Ka tööriistad peavad olema lihtsad ning selgelt arusaadavad (nö puust-ja-punaseks). 
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● Tehnilised piirangud (internetiühendus, varustus) on küll teemaks, aga mitte kriitiliseks teemaks. 

 

Välja toodi ka muid tähelepanekuid – näiteks seonduvalt andmekaitsega. Rõhutati, et vajatakse 

intuitiivseid, lihtsalt kasutatavaid lahendusi, mis võtaksid maaettevõtjalt oma muude igapäevategevuste 

kõrvalt võimalikult vähe aega ära. 

Partnerid viisid läbi ka fookusgrupid ja/või üks-ühele intervjuud. Vastava Tegevuse 3 kohta on 

koostatud ka aruanne, mis esitab tulemused riikide kaupa. Käesolevas uurimuses on alljärgnevalt välja 

toodud kokkuvõtlik, riikideülene tagasiside järeldustest, milleni intervjuude ja fookusgruppide põhjal 

jõuti. 

Liitreaalsuse kasutamisel ettevõtetes ja teenusepakkujate poolt on olulised alljärgnevad põhipunktid: 

● Suur huvi, uudishimu ning teoreetilised teadmised tuleviku osas. 

● Vähesed praktilised oskused ja teadlikkus. 

● Olemasolevad lahendused on liialt keerukad selleks, et leida laiemat kasutust, ent tulevikus 

eeldatakse massidesse levikut. 

● Juhtnöörid kulu-tulukuse analüüsi tegemise kohta aitaksid maaturismiettevõtjat otsustada, kas 

liitreaalsust kasutada. 

● Koolitus ja tööriistad peavad algama algtasemelt – eeldamata eelnevat teadlikkust valdkonnas. 

●  “Samm-sammu haaval / puust-ja-punaseks” printsiip. 

● Arvesse tuleb võtta IT alase varustuse piiranguid. 

● Vajalik juhendmaterjal liitreaalsuse võimalike kasutusviiside kohta – nii olemasoleva 

informatsiooni tõhustamine kui uute toodete loomine. 

● Vajalik selgelt sõnastada, mida käesolev projekt saab teha ja mida mitte – vältimaks ebaõigeid 

ootusi. 

 

Liitreaalsuse kasutamist kutseõppes iseloomustab alljärgnev: 

● Fromaalses turismihariduses praktiliselt ei eksisteeri. 
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● Proaktiivne poliitiline keskkond (võimaldamaks valdkonda rahaliste ressursside suunamist) on 

olemas vaid Eestis. 

● Liitreaalsuse õpe tuleks sisse viia:  

o Kõikidesse õppekavadesse, mis viitavad infotehnoloogia alasele õppele, kui üks osa 

praktilisest IT lahenduste loomisest ja kasutamisest.  

o Turismiturunduse jt sarnastesse programmidesse, et oldaks teadlikud liitreaalsuse 

valdkonnast . 

● Ligipääs liitreaalsuse alasele koolitusele tuleks teha kättesaadavaks nii ettevõtjatele kui muudele 

turismi arendamisega või turismiteenustega kokku puutuvate asutuste töötajatele (elukestva õppe 

programmid jne). 

 

Projekti raames välja töötatava liitreaalsuse tööriistakasti disainimisel tuleb arvestada nii online 

küsitlusest kui fookusgruppidest saadud tagasisidega. Seda tüüpi koolituse sisu edasi andmiseks oleks 

sobivaim online koolitus, eriti kui seda kombineeritakse online või arvutil baseeruvate tööriistadega, 

mida õppega paralleelselt rakendada. Arvestada tuleks ka vajadust pakkuda täiendavat toetust 

(kombineeritud õpe, kohalikud mentorid jne). Väljatöötatav lahendus peaks endast kujutama 

tööriistakasti, et väikeettevõtjad saaksid liitreaalsust enda individuaalse teenuse puhul rakendada. 

Tööriistad saab jagada kaheks: koolituse tööriist ja tehniline (IT) tööriist. Mõlemad peavad algama 

algtasemelt  (või nulltasemelt), kus ei eeldata eelnevaid teadmisi valdkonnast. 

 

Koolituse tööriist  

Sisu 

● Teadlikkuse tõstmine liitreaalsuse kohta ning liitreaalsuse mõistmine. 

● Minimaalsed vajalikud tehnilised ressursid ja teadmised. 

● Kuidas rakendada liitreaalsust väikeettevõttes, mikroettevõttes. 

● Sisu tüübid ning kuidas seda sisu luua ja hallata . 

● Füüsilised markerid, GPS, hübriid – kus ja kuidas. 

● Mitme keele kasutamise võimalus, tõlke-tööriistad ning nende kasutamine. 

● Koolitus tööriista osas. 
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● Soovitused tehnoloogilise lahenduse pakkujatele nende ülesannete osas, mida konkreetne tööriist 

ei võimalda. 

 

Metodoloogia  

● Online koolitus, mis on jaotatud erinevateks mooduliteks, mis peaksid olema üles ehitatud (nii 

palju kui võimalik) iseseisvaks/eraldiseisvaks õppeks. 

● Pidev vajadus rakendada omandatud teadmisi:  väikesed ülesanded, näidisjuhtumid jne. 

● Kasutatakse nii palju videosid ja praktilisi näiteid kui võimalik. 

● Tehnilise tööriista kasutamine tuleb kombineerida koolituse tööriista sisupoolega. 

● Viia läbi piirkondlikke grupitöid praktiliseks liitreaalsuse rakendamiseks ning küsimusteks-

vastusteks (kombineeritud õpe) -> kasuks võib tulla mentorluse kontseptsioon. 

● “Lihtne keel” ning “puust-ja-punaseks, samm-sammu-haaval” lähenemisviis. 

 

Tehniline tööriist 

Tehniline tööriist peaks vastama alljärgnevatele omadustele: 

● Eraldiseisev baaslahendus, rakendamaks väikeettevõtetes liitreaalsust 

● Sisu haldamine  

● Sisu loomine 

● Markerite loomine 

● Mitmekeelne sisu 

● Rakendamise võimalused: WiFil põhinev kohalik, üldine läbi 4G, äpi allalaadimine või reaalajas 

läbi 4G. 

● Peab töötama tavapäraste, olemasolevate infotehnoloogiliste vahenditega (2-3 aastat vana arvuti, 

WiFi, internetiühendus) – et ei oleks vaja investeerida spetsiaalsesse riistvarasse. 

● Baaslahenduse edasiarendamise võimalus kõrgematele tasemetele . 

● Intuitiivne kasutamine – “võta kasutaja käest kinni ja suuna teda”. 

 

Lahtised küsimused, mida projekti liitreaalsuse tööriista väljatöötamise protsessi käigus tuleb 

arvestada: 
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● Koolituse tööriista sisu struktuur (sisukord) 

 

● IT tööriista realistlik ulatus – vajalik teha otsused alljärgneva osas: 

o Markeripõhine, GPS-põhine, kombineeritud 

o Sisu loomine ja haldamine – mitmekeelsus on hädavajalik 

o Rakendamine ja selleks vajalik infrastruktuur (kohalik – WiFil põhinev, või üldine 4G)  

 

● Anda maaturismiettevõtjatele täpne informatsioon, millist toetust ning milliseid tööriistu 

käesolev projekt võimaldab, et kellelgi ei tekiks valesid ootusi.  

 

● Tööriista omandit puudutavad küsimused, üldise platvormi litsentsitasu maksmine. 

 

● Tööriista tehnoloogilised uuendused ja haldamine  → projekti tulemuste kasutamise ja 

jätkusuutlikkuse tagamise plaan. 
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6. LIITREAALSUSE TÖÖRIISTALE / ÄPILE ESITATAVAD NÕUDED 

 

Liitreaalsuse äpi keskkond, mida hakkaksid kasutama nii haridusasutuste õpilased kui 

maaturismiettevõtjad, peaks olema:  

1. Lihtne kasutada. Kasutajasõbralik.  

2. Selgeks õppimine võtab vähe aega.  

3. Julgustab õpilasi korralikult uurima objektide geomeetriat.  

Peale põhjalikku arupidamist selle üle, millised peavad liitreaalsuse äpi nõuded olema, et see maaturismi 

sektoris kasutust leiaks, ning teiselt poolt võttes arvesse projekti võimalusi, tegime järelduse, et 

väljatöötatava tööriista tehniline spetsifikatsioon ning omadused on: 

 Õppematerjal 

Vajalik on koostada abistav juhendmaterjal, et tuleviku kasutaja oskaks äppi korrektselt kasutada. 

Juhendmaterjal on vaja koostada kasutajate jaoks, kellel ei ole tehnilisi eelteadmisi seda tüüpi äppide 

kasutamises.  

 Markeri äratundmine: 

Selle nõudega tahetakse, et äpp tunneks automaatselt mobiiltelefoni kaamerat kasutades ära markerid 

ning võtab kaadrisse reaalse keskkonna, kuhu asetatakse markerid nende vastavaks töötlemiseks. 

 Geo-lokatsioon 

Lisaks QR markerite äratundmisele peaks äpil olema ka geolokalisatsiooni võimalus, näitamaks 

turistidele huvipakkuvaid kohti. 

 Online ühendus 

Äpi korrektseks toimimiseks on vajalik internetiühendus. 

 Liitreaalsuse redigeerimise veebi-platvorm 

Sisu, mida läbi äpi kuvatakse, asub veebiplatvormis, kus seda on võimalik redigeerida. Selle kasutamine 

peab olema lihtne ja intuitiivne.  

 Lihtsalt kasutatav tööriist 

Võttes arvesse tööriista loomise lõppeesmärki, peab see olema lihtne ning kergesti kasutatav 

hariduskeskkonnas ning ka turismiettevõtjate poolt.  

 Andmete liik 
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Informatsioon, mida tööriista abil “liidetakse/augmenteeritakse”, on alljärgneval kujul: 

o pildid 

o videod 

o tekstid 

o veebi-lingid 

 

Esimeseks sammuks tulevase äpi koostamisel on kokku lepitud, et töötatakse välja veebiplatvorm, kuhu 

kasutaja loob oma profiili ning enda konto raames majutab kõiki neid projekte/andmeid, mida soovib 

lisada. Samal ajal töötatakse välja liitreaalsuse äpp, mille kaudu veebis paiknevat infot nutiseadmes 

kuvatakse. Selleks, et äppi saaks korrektselt kasutada, on vajalik internetiühendus.  

 

Funktsionaalsus -> Haldamise veeb + Liitreaalsuse Tööriist. Joonis: 

 

 

Järgmiseks sammuks projekti raames on välja töötada esialgne veebi ja äpi brauseri prototüüp. 

 

DDBB 
(MySQL) 

 

TURIST 
MAAPIIRKONNAS 

  

Liit-
reaalsuse 
andmed   

GPS või 
QR  + 
pildid, 

video, jne 

Mobiili äpp kuvamaks 
liitreaalsuse sisu. Kasutatakse 

Wikitude lähtekoodi 

MAATURISMI 
ETTEVÕTJA 

CMS – 
veebi- 
tööriist 
(PHP) 

laadimaks 
üles 

liitreaalsuse 
andmeid  
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