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Made in Finland Shop tuo virtuaalisen sisustamisen ja 
sovittamisen Suomeen 
 
Made in Finland Shop on ensimmäinen huonekalujen ja kodinsisustuksen 
verkkokauppa Suomessa, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta valikoimansa 
tuotteiden virtuaalisessa sovittamisessa. 3D-teknologialla ja AR:llä (Augmented 
Reality) eli lisätyllä todellisuudella verkkokaupan asiakas voi mobiililaitteellaan 
sovittaa eri tuotteita virtuaalisesti haluamaansa tilaan lähtemättä kotisohvaltaan. 
 
Koronan myötä liikkumista on rajoitettu ja kotoa poistumista ei suositella. Kotimainen 
huonekalu- ja sisustusteollisuus onkin joutunut tämän seurauksesta vaikeuksiin. 
Huonekalujen ja kodinsisustuksen myyminen on perustunut suuriin myymälöihin, 
joissa asiakas voi kokeilla eri tuotteita ja mielikuvituksella sovittaa niitä juuri haluttuun 
paikkaan. Nyt tämä kivijalkakokemus on kuitenkin tuotava kotiin. 
 
3D-mallintamisessa tuotteesta luodaan tietokoneella 3D-malli, joka kuvaa asian tai 
esineen kolmiulotteisesti. Lisätty todellisuus tai englanniksi Augmented Reality (AR) 
tuo tämän 3D-mallin puhelimen tai tabletin kameran avulla tilaan. Lisätty todellisuus 
siis yhdistää tietokoneella luodun sisällön todellisen ympäristön kanssa. Ohjelmisto 
liittää mallin mobiililaitteen kameran avulla näytön näkymään. Varmaankin 
tunnetuimmaksi lisättyä todellisuutta hyödyntäväksi toteutukseksi on noussut 
Pokémon GO niminen peli tai Snapchatissä käytettävät niin sanotut tarrat, joilla 
voidaan omiin kasvoihin liittää, vaikka koiran korvat. 
 
Made in Finland Shop -verkkokaupassa 3D-mallintamisen ja AR:n avulla voit sovittaa 
mobiililaitteella tuotteen suoraan tilaan ja paikkaan, johon tuotteen haluaisit. 
Verkkokaupan tuotesivulla löytyvästä AR-ikonista klikkaamalla mobiililaitteen kamera 
aktivoituu ja tuote ilmestyy virtuaalisesti tilaan. Voit pyöritellä tuotetta ja vaihtaa sen 
väriä ja kokoa. Kun sopiva tuote, väri ja koko on löytynyt, voit tilata tuotteen 
verkkokaupasta suoraan kotiin toimitettuna. 
 
Made in Finland Shopin toinen perustaja, Tomas Nordström, on innoissaan uudesta 
teknologiasta. 

- Lisätyn todellisuuden avulla voimme parantaa merkittävästi Suomessa 
valmistettujen huonekalujen kodinsisustuksen kansainvälistä myyntiä ja 
näkyvyyttä. Asiakas voi sovittaa tuotetta kotiinsa Milanossa tai mökillään 
Lapissa ja tilata sen suoraan kotiin toimitettuna. Virtuaalisen sovittamisen 
lisäksi asiakas voi pyöritellä tuotetta 360 astetta ja kustomoida tuotteen juuri 
haluamakseen. Tämä parantaa merkittävästi asiakaskokemusta ja varmasti 
vähentää palautuksia. 
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Lahtelainen Made in Finland Shop -verkkokauppa ja perheyritys on perustettu 2018. 
Verkkokauppa myy ainoastaan Suomessa valmistettuja huonekaluja ja 
kodinsisustustuotteita. Yrityksen tavoitteena on yksinkertaisesti kotimaisen 
valmistuksen ja käsityön pelastaminen. Tutustu lisää: www.madeinfinlandshop.fi 


