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”Olemme uskomattoman tottuneita ajatukseen, että 

teknologiamme ainoa tehtävä on ratkoa ongelmia. Se kuitenkin synnyttää myös 

käsitteitä ja filosofiaa. Meidän täytyy tutkia myös tätä puolta keksinnöistämme, 

sillä seuraavan sukupolven teknologia puhuu meille, ymmärtää meitä ja havaitsee 

käyttäytymisemme. Se kulkee joka kotiin ja toimistoon toimien välittäjänä 

ihmisten, informaation ja kokemusten kesken. Näin intiimin teknologian 

suunnittelu on esteettinen kysymys yhtä vahvasti kuin insinöörityön haaste. Tämä 

on myönnettävä, jotta kykenisimme ymmärtämään ja valitsemaan mitä meistä 

tulee luomuksiemme seurauksena.” 

Myron Krueger, 1977.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Krueger, 1977, s. 433: “We are incredibly attuned to the idea that the sole purpose of our 
technology is to solve problems. It also creates concepts and philosophy. We must more fully 
explore these aspects of our inventions, because the next generation of technology will speak to 
us, understand us, and perceive our behavior. It will enter every home and office and intercede 
between us and much of the information and experience we receive. The design of such intimate 
technology is an aesthetic issue as much as an engineering one. We must recognize this if we are 
to understand and choose what we become as a result of what we have made.” (Käänt. KI). 
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Johdanto 
Tämän tutkielman aihe on virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR.)2 estetiikan ja 

erityisesti Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961) kehofenomenologian 

näkökulmasta. Virtuaalitodellisuus on usean erikseen kehittyneen 

mediateknologian yhteenliittymä, jonka avulla ihminen voi olla kehollisessa ja 

tilallisessa 3  vuorovaikutuksessa tietokoneohjelmien kanssa, joko uppoutuen 

kokonaan tietokoneella luotuun virtuaaliseen ympäristöön (VR) tai olemalla 

vuorovaikutuksessa fyysiseen ympäristöön sekoittuneiden digitaalisten 

elementtien kanssa (MR).4 Nämä teknologiat tekevät vakuuttavien synteettisten 

aistimusten tuottamisen, sekä tietokoneen ja fyysisen maailman välisen 

vuorovaikutuksen mahdolliseksi. Ne ovat kehittyneet nykymuotoonsa noin 

viidenkymmenen vuoden aikana optiikan ja tietojenkäsittelytieteen aloilla.  

Virtuaalitodellisuudessa tietokoneohjelma esitetään erityisten 

virtuaalitodellisuuslaitteiden, kuten virtuaalilasien avulla, käyttäjää ympäröivänä 

virtuaalimaailmana. Virtuaalimaailma voi olla esimerkiksi täysin kuvitteellinen 

virtuaalinen tila, jossa vallitsevat toisenlaiset säännöt, perspektiivit, tavoitteet ja 

lait kuin tosimaailmassa, tai sitten tarkkojen realistisuuden kriteerien mukaan 

toteutettu simulaatio jostain tietystä paikasta, tilanteesta ja tähän tilanteeseen 

liittyvästä toiminnasta ja toiminnan rooleista. Toisin sanoen 

virtuaalitodellisuudessa on mahdollista tuottaa todentuntuinen vaikutelma mistä 

tahansa todellisesta tai kuvitellusta asiasta, tilasta tai tapahtumasta luomalla siitä 

tietokonemallinnettu interaktiivinen esitys, jonka käyttäjä kokee osallistuen 

 
2 Englanninkieliset lyhenteet, kuten VR, MR (mixed reality, yhdistelmätodellisuus) AR (augmented 
reality, täydennetty todellisuus), tai kattotermi XR (X tai extended reality, jolla tarkoitetaan 
kaikkia näitä R-teknologioita yleisesti) ovat jääneet aktiivisesti käyttöön myös suomen kieleen, ja 
siksi niitä käytetään myös tässä tutkielmassa. Suomenkielisiäkin vastineita näille käsitteille on 
kehitetty, mutta ne eivät ole jostain syystä päätyneet laajaan käyttöön lyhennettyinä. 
3 Spatial computing on myös yleisesti käytetty ilmaus, joka viittaa XR:n tavoin laajasti 
teknologioihin, jotka tuottavat tilallisia digitaalisia illuusioita, kuten virtuaalinen ja täydennetty 
todellisuus. 
4 Mixed reality on yleiskäsite kaikille teknologioille, joissa fyysinen ja digitaalinen tila yhdistyvät ja 
täydentävät toisiaan. Esimerkiksi augmented reality on mixed realityn alakäsite, tarkoittaen 
teknologiaa, jossa fyysiseen ympäristöön lisätään digitaalisia elementtejä esimerkiksi 
älypuhelimen tai älylasien avulla. Käyttäjän läsnäolon tunne säilyy fyysisessä ympäristössä, mutta 
huomio saattaa kiinnittyä korostetusti lisättyyn virtuaaliseen sisältöön. 



 3 
 

 

siihen ”sisältäpäin”, virtuaalimaailmassa kehollisesti läsnä olevana sen sijaan, että 

katselisi esitystä kuvaruudulta etäisyyden päästä. Virtuaalitodellisuus on 

uudenlainen käyttöliittymä tietokoneille, jossa käyttäjä kokee keinotekoiset 

aistimuksensa luonnollisiksi ja kehollisen toimintansa mielekkääksi virtuaalisessa 

tilassa. 

Aivan samalla tavalla kuin aiemmat elintapojamme muuttaneet 

tietotekniikan murrokset, kuten kotitietokoneet, internet ja älypuhelimet, 

virtuaalitodellisuus tulee todennäköisesti muuttamaan käsitystämme tiedosta, 

aistikokemuksesta, identiteeteistä ja läsnäolosta. Se myös sopii tähän 

tietoteknisten murrosten jatkumoon siten, että teknologiasta tulee 

virtuaalitodellisuuden myötä vielä intiimimpi osa elämäämme. Kotitietokone toi 

tietokoneet suurista serverihalleista kotiin, internet toi maailman sosiaaliset 

yhteisöt kotikoneen monitorille ja älypuhelin puolestaan yhdisti nämä molemmat 

taskussa kulkevaan laitteeseen. Noin kolmessakymmenessä vuodessa tietokone 

on muuttunut huoneen kokoisesta kämmeneen sopivaksi samalla, kun sen teho 

on lähes tuhatkertaistunut.5 

Virtuaalitodellisuus muodostaa hyvin tiiviin aistimellisen suhteen 

ihmisen ja tietokoneen välille. 2020-luvun alussa virtuaalitodellisuuden 

ammattilaiskäyttö on jo hyvin yleistä esimerkiksi koulutuksen, suunnittelutyön, 

visualisoinnin ja myynnin parissa ja vaikuttaakin siltä, että virtuaalitodellisuudesta 

on tulossa seuraavan kymmenen vuoden aikana hyvin yleinen ilmiö 

arkipäiväisessä mediaympäristössämme. Tämän merkitystä 2020-luvun 

sosiaalisen kudoksen muotoutumisessa ei tule väheksyä, sillä tietotekniikka tulee 

olemaan virtuaalitodellisuuden moniaististen ympäristöjen ja tapahtumien 

 
5 Artikkelissa (Todorov, 2014) vertaillaan pintapuolisesti 1980-luvun nopeimman 
supertietokoneen, Cray-1:n ja vuonna 2013 julkaistun Apple iPhone 5S:n laskentatehoa. Siinä 
missä Cray-1 kykeni 80 miljoonaan FLOPSiin (Floating-Point Operations per second, yleinen 
tietokoneiden teoreettista laskentatehoa mittaava yksikkö), taskukokoinen iPhone 5S yltää noin 
76,8:n gigaFLOPSiin, siis lähes tuhatkertaiseen nopeuteen. Tietokoneen nopeus on tietenkin vain 
teoreettinen määre, sillä koneen käyttötarkoitus määrittelee lopullisesti sen tehokkuuden. 
iPhone 5S onkin grafiikkaan erikoistuva yleistietokone, kun Cray-1 oli tieteellisiin 
simulaatiolaskentoihin erikoistuva laskin.  
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yleistymisen myötä aistimellisesti yhä intiimimpi osa päivittäistä 

kokemusmaailmaamme, ja tämän kokemusmaailman ymmärtämiseen 

tarvitsemme erilaisia ajattelun välineitä. Myös he, jotka eivät käytä tätä 

teknologiaa tai kieltäytyvät siitä, joutuvat muodostamaan suhteen itsensä ja sitä 

käyttävän maailman välille. 

On myös yhteiskunnallisesti tärkeää, että virtuaalitodellisuutta 

tutkitaan estetiikan parissa ja selvitetään kuinka taiteenfilosofian 

tutkimusperinteet, -menetelmät ja kysymyksenasettelut voivat soveltua 

virtuaalitodellisuuden kokonaisvaltaiseen analyysiin. Menneillä vuosikymmenillä 

filosofinen mietiskely ja yhteiskunnallinen keskustelu on ollut erottamaton osa 

virtuaalitodellisuuden varhaista tutkimusta, sillä se on tarjonnut insinööreille 

mahdollisuuden arvioida työnsä tulevaisuuden merkitystä. Teknologisen 

kehityksen vuoksi monet aikaisemmin filosofiset pulmat ovat muuttuneet 

nykypäivänä käytännön suunnittelun ja teknisen pulmanratkonnan kysymyksiksi. 

Jos kaikki vastaukset löytyvät teknisestä kehityksestä, onko filosofia 

virtuaalitodellisuuden tutkimuksessa tullut tiensä päähän? Mitä voimme enää 

kysyä? 

Teknologian tehtävä on kumuloida arvoa, kehittää parempia 

järjestelmiä aiempien tilalle ja edistää suurta teknologista kokonaisuutta pienten 

keksintöjen kautta. Filosofian tehtävä on juuri kysymisen jatkaminen: arvioida 

teknologian kumuloituvaa arvoa aina uudelleen, tarkastella teknisten 

järjestelmien kuvauksen ulkopuolelle jääviä ja ennakoimattomia vaikutuksia ja 

avartaa näkökulmiamme teknologian käytön, vaikutusten ja tarkoitusperien 

tulkitsemiseen. Virtuaalitodellisuus on moniaistisia illuusioita tuottava teknologia , 

jonka kokemuksen tulkinnalliset, keholliset ja kognitiiviset aspektit ovat erityisen 

mielenkiintoisia estetiikan tutkimusalueen ja -metodien, kuten taiteenfilosofian ja 

fenomenologian valossa.  

Tutkimusaiheeni koskee virtuaalitodellisuuden fenomenologisen 

analyysin perusperiaatteiden selvittämistä erityisen poikkitieteellisen soveltavan 
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tutkimuksen kautta, jossa estetiikan teoriat ja käsitteet yhdistyvät viestinnän ja 

tietojenkäsittelytieteen näkökulmiin ja aiheisiin. Se pyrkii vastaamaan omalla 

esimerkillään siihen, kuinka estetiikan tutkimussuuntia ja -perinteitä voidaan 

soveltaa teknologisten ilmiöiden tarkasteluun ja esittelyyn. Vaikka tutkielman 

ensisijainen kohderyhmä on estetiikan ja filosofian lukijakunta, pyrin 

käsittelemään aihettani niin, että lähes kuka tahansa voi lukemansa perusteella 

ymmärtää monipuolisesti mitä virtuaalitodellisuus on ja oppimaan aihealueesta 

jotain uutta estetiikan näkökulmasta. Virtuaalitodellisuuskokemuksen tarkastelu 

rajautuu tässä tutkielmassa pitkälti käsitteelliselle tasolle, sekä lopuksi 

virtuaalitodellisuuden fenomenologisen metodologian muotoiluun, mikä 

toivottavasti auttaa ymmärtämään virtuaalitodellisuutta mahdollisimman laajasti. 

Yksityiskohtaisemmat fenomenologiset tapaustutkimukset ja sovellusanalyysit on 

jätettävä muihin tutkimuksiin.  

Tutkielman ensimmäisessä luvussa tarkastelen erilaisia 

lähestymistapoja virtuaalisuuden ja virtuaalitodellisuuden määrittelyyn sekä 

virtuaalitodellisuuden käsitteellisiä, diskursiivisia ja teknologisia perusteita ja 

historiaa. Diskursiivis-historiallinen selvitys taustoittaa sitä, kuinka 

virtuaalitodellisuus ja siihen liittyvät teknologiat ovat kehittyneet ja muuttaneet 

muotoaan vastavuoroisessa suhteessa esimerkiksi fiktion ja siitä syntyvän yleisen 

keskustelun kanssa. Se myös viestii mielikuvista, jotka vallitsevat 

virtuaalitodellisuuden, mediaympäristön ja kehollisuuden välillä. Mitään selkeää, 

tieteellistä ja kokonaisvaltaista todistusaineistoa tästä ei voi esittää tämän 

tutkielman puitteissa, sillä vihjeet tästä löytyvät usein erilaisten aineistojen rivien 

välistä. Yhteneväisyydet näiden asioiden välillä ovat kuitenkin tutkimusaiheen 

kannalta mielenkiintoisia, joten pyrin tuomaan niitä esiin ensimmäisessä luvussa 

rajatusti.  

Diskursiivis-historiallisen taustoituksen jälkeen esittelen 

ensimmäisen luvun lopussa erityisesti nykyisen virtuaalitodellisuuslaitteiston 

toimintaa ja sen virtuaalitodellisuuskokemukselle määrittämiä reunaehtoja. 

Virtuaalitodellisuuslaitteisto, eli virtuaalitodellisuuden käyttöön tarkoitetut 
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erilaiset järjestelmät, on ensimmäinen kolmesta virtuaalitodellisuuskokemuksen 

osasta. Koska virtuaalitodellisuuden aihepiiri on estetiikan näkökulmasta hieman 

epätavallisen tekninen, esittelen virtuaalitodellisuuden teknologiaa 

ensimmäisessä ja toisessa luvussa mahdollisimman seikkaperäisesti tutkielman 

sallimissa rajoissa. On mielestäni hyvin tärkeää käsitellä virtuaalitodellisuuden 

tekniikkaa johdonmukaisesti ennen kuin sen kehollisiin ja kokemuksellisiin 

voidaan pureutua uskottavasti.  

Tutkielman toisessa luvussa tarkastelen virtuaalitodellisuuden 

tutkimuksissa muotoiltua peruskäsitteistöä, kuten immersiota ja interaktiivisuutta, 

etsien vertailukohtia estetiikan käsitteistöön. Sen lisäksi keskityn erityisesti 

tutkimaan virtuaalimaailmojen ominaisuuksia,  materiaalisuutta, interaktiivisuutta 

ja yhteneväisyyksiä muihin medioihin sekä virtuaalitodellisuuden sisältötyyppejä. 

Virtuaalimaailma, eli tietokoneella synnytetty interaktiivinen kolmiulotteinen 

ympäristö, jossa ollaan ja toimitaan virtuaalitodellisuudessa, on luvun pääasia ja 

toinen kolmesta virtuaalitodellisuuskokemuksen osasta. 

 Tutkielman kolmannessa luvussa sovellan tietoa 

virtuaalitodellisuuden laitteistosta, käsitteistöstä ja virtuaalimaailmoista Maurice 

Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologian tarjoamiin näkökulmiin. Kolmas luku 

antaa parhaan mahdollisuuden virtuaalitodellisuuskokemuksen kolmannen osan, 

virtuaalisubjektin, ominaisuuksien tarkasteluun. Virtuaalisubjekti on 

virtuaalitodellisuuden toimija ja tulkitsija, johon joissain tapauksissa viitataan 

myös käyttäjänä tai kokijana. Subjektin ominaisuudet ja vuorovaikutuksen keinot 

määräytyvät kehollisten, laitteistollisten ja virtuaalimaailman ominaisuuksien 

perusteella. Virtuaalitodellisuudessa on kyse yksilöllisen kokemuksen, oppimisen 

ja elämysten lisäksi myös vallasta, joka teknologialla on käyttäjäänsä, sillä 

virtuaalitodellisuudessa täytyy toimia sovellusten ja laitteistojen edellyttämillä 

tavoilla. Merleau-Pontyn fenomenologian tarkoitus on avata virtuaalisubjektin 

kehollisuuteen ja virtuaalitodellisuuden kokemuksen analyysiin uusi taso, joka 

paljastaa erilaisia tulkinnallisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia seikkoja jatkoa 

varten. 
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Aineistonani on virtuaalitodellisuudesta kertovaa 

tutkimuskirjallisuutta, lehtiartikkeleita, fiktioaineistoa, virtuaalitodellisuuden 

taideteoksia ja tieteellisiä kokeita. Sen lisäksi taustatietona toimii neljän vuoden 

työkokemukseni virtuaalitodellisuuden alalta, jossa olen työskennellyt vuodesta 

2016 alkaen Finnish Virtual Reality Associationin koordinaattorina, 

kehitystilavastaavana ja puheenjohtajana, sekä vuodesta 2019 alkaen Helsinki XR 

Centerin kuraattorina läheisessä yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaalaisten 

tutkijoiden, taiteilijoiden ja yrittäjien kanssa. Olen päässyt tarkastelemaan 

työssäni nykyisen virtuaalitodellisuuden ammattikunnan näkemystä tämän 

teknologian nykyisestä ja tulevaisuuden toiminnasta, sekä käyttänyt paljon 

erilaisia VR-laitteita ja -sovelluksia, mikä on mahdollistanut taustatietona toimivan 

laajan virtuaalitodellisuuden käyttökokemuksen. Teoreettisina päälähteinäni ovat 

William R. Shermanin ja Alan B. Craigin Understanding Virtual Reality – interface, 

application and design (2003), Steven M. LaVallen Virtual Reality (2017), Maurice 

Merleau-Pontyn esseet Punoutuminen – kiasma (L’Entrelacs – le chiasme (1964) 

ja Silmä ja henki (L’Œil et l’Esprit (1964), sekä Dermot Moranin teos Introducing 

Phenomenology (2000). 
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1. Virtuaalitodellisuuden perusteet 
 

Koska virtuaalitodellisuus on nopeasti kehittyvä ja muuttuva teknologian ala,  on 

pysyvän määritelmän muotoilu ollut haastavaa. Jos yleispäteväksi tarkoitettu 

määritelmä on sidottu liian vahvasti oman aikansa teknologiaan, se saattaa 

vanhentua jo muutamassa vuodessa. Toisaalta määrittelijä ei voi yleispätevyyttä 

tavoitellessaan paeta aikansa teknologisen viitekehyksen rajoituksia, vaan 

ainoastaan pyrkiä kurottamaan tietojensa perusteella niiden yli. Se avaa 

tutkimussuuntia tulevaisuuden teknologian kehittämiseen. 1960–2000-lukujen 

virtuaalitodellisuustutkimuksissa on kuitenkin onnistuttu näyttämään suuntaa 

virtuaalitodellisuuden kehitykselle tähän päivään saakka ja tulevaisuuteenkin. 

Virtuaalitodellisuuden olemassaolo herättää kysymyksiä todellisuudesta, tiedosta, 

kehosta, identiteetistä ja aistimuksista. Sen määrittelyä voi lähestyä useasta eri 

näkökulmasta käsin, kuten teknisestä, subjektiivisesta tai diskursiivisesta. 

Seuraavaksi avaan näiden näkökulmien olennaisia piirteitä. 

Tekninen tai järjestelmäkeskeinen näkökulma selittää 

seikkaperäisesti, mitä virtuaalitodellisuus on teoriassa ja käytännössä kuvaillen 

sen muodollisia prosesseja, järjestelmiä ja osatekijöitä, kuten ohjelmistojen, 

laitteiston ja käyttäjän ruumiillista ja kognitiivista toimintaa mahdollisimman 

tarkasti. Suuri osa virtuaalitodellisuuden tutkimuksesta viime vuosikymmeniltä on 

teknologiakeskeistä. Tämä on luonnollista ottaen huomioon, että 

virtuaalitodellisuus on vuosikymmenten ajan ollut keksintö, unelma ja haaste, 

jonka ainoastaan kehittyvä teknologia voi mahdollistaa. Tutkittavaa ja keksittävää 

on edelleen runsaasti ennen kuin virtuaalitodellisuus voi lunastaa paikkansa 

teknologisten päiväunien kuvastosta sellaisena kuin on unelmoitu.  

 Tyypillinen teknologiakeskeisen tutkimuksen piirre on 

järjestelmätason perspektiivi, jossa kaikki virtuaalitodellisuuteen vaikuttavat 

osatekijät tulkitaan virtuaalitodellisuuden käytännön toiminnan viitekehyksessä. 

Esimerkiksi ihminen virtuaalitodellisuuden kokijana määritetään osaksi 

virtuaalitodellisuuden järjestelmäkuvausta. Ihmisen biomekaanista kehoa, 
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toimintaa ja kokemusta kuvataan siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista 

virtuaalitodellisuuden tutkimukselle ja näkökulmalle. Tällaiseen määrittelytapaan 

pohjautuva tutkimus kuvaa eksplisiittisesti, mitä virtuaalitodellisuus on teknisesti, 

miten sitä sovelletaan ja kuinka se kehittyy. Virtuaalitodellisuuden tekninen 

olemus tulee sisäistää ennen kuin sen kokemuksellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 

voidaan tarkastella uskottavasti muista näkökulmista.  

Subjektiivinen tai kokemuksellinen näkökulma keskittyy yksittäisen 

käyttäjän kokemukseen virtuaalitodellisuudesta ja käsittelee sen monia 

kognitiivisia vaikutuksia, kuten immersiota ja telepresenssiä, sekä aktiivisen 

käyttäjän vuorovaikutusta, läsnäoloa, kehollisuutta ja tulkintaa 

virtuaalimaailmasta. Useissa virtuaalitodellisuuden määritelmissä on elementtejä 

sekä teknisistä että kokemuksellisista lähestymistavoista, mutta kokemukselliset 

osuudet tukevat lähinnä järjestelmäkuvauksen vaatimuksia. Erityisesti 

kokemuksellisen tason ilmiöt ovat otollisia tutkittavaksi fenomenologisesta 

näkökulmasta.  

Diskursiivinen tai kulttuurinen näkökulma on usein kahta edellä 

mainittua lähestymistapaa tukeva viitekehys, joka kontekstualisoi 

virtuaalitodellisuuden osaksi viime vuosikymmenten kulttuuri-ilmiöitä6 , julkista 

keskustelua, yleistä teknologista kehitysastetta, sekä virtuaalitodellisuutta 

innoittaneita ja sen vaikutuksesta syntyneitä fiktioita. Virtuaalitodellisuus on 

kehittynyt tutkijoiden ja taiteilijoiden mielikuvituksissa jo kauan ennen kuin se on 

tullut käytännössä teknisesti mahdolliseksi, eikä tämä mielikuvituksen täyttämä 

diskursiivinen prosessi ole suinkaan pysähtynyt silloin, kun virtuaalitodellisuutta 

on onnistuttu luomaan käytännössä. Käytännön kehitys on synnyttänyt tarpeen 

muotoilla virtuaalitodellisuudelle eheämpiä tulevaisuuden perusperiaatteita, 

suunnitella uusia sovelluskohteita sekä tarkastella virtuaalitodellisuuden ilmiötä 

makrotasolla: varoittaa esimerkiksi virtuaalitodellisuuden tekniseen ja 

kaupalliseen kehitykseen liittyvistä sosiaalisista uhkakuvista, sekä osallistumisen 

 
6 ”First VR definition: A twenty-first-century art form that will weave together the three great 
twentieth-century arts: cinema, jazz, and programming.” Lanier, 2017, s. 3. 



 10 
 

 

mahdollisuuksista, kuten virtuaalikansalaisuudesta, palveluiden omistajuudesta ja 

tietoturvasta.  

Näitä näkökulmia yhdistelemällä virtuaalitodellisuuden tulkinta on 

monitahoisempaa ja antoisampaa kuin pelkästään yhteen näkökulmaan 

tukeutuen ja sen vuoksi tässä tutkielmassa pyritään tuomaan esiin 

virtuaalitodellisuuden käsitteen monimuotoisuutta. Howard Rheingold tuo 

teoksessaan Virtual Reality (1991) hyvin esiin sen kuinka poikkitieteellistä ja 

hiljalleen kumuloituvaa tämän teknologian kehitys on ollut, sillä se koostuu 

laitteiden, tieteenalojen ja teknologian käyttöön liittyvien ideoiden 

sattumanvaraisista yhteentörmäyksistä, jotka alkoivat hiljalleen sopia yhteen.7 

Monet virtuaalitodellisuuden määritelmät yhdistelevät elementtejä näistä 

kolmesta lähestymistavasta. Esimerkiksi William R. Shermanin ja Alan B. Craigin 

yleisteoksen Understanding Virtual Reality – interface, application and design 

(2003) mukaan virtuaalitodellisuus on ”vuorovaikutuksellisten 

tietokonesimulaatioiden muodostama media, joka aistii käyttäjän paikan ja 

toiminnan, sekä korvaa tai tehostaa lähettämänsä aistimukset siten, että 

käyttäjälle syntyy vahva immersion tai läsnäolon tunne virtuaalimaailmassa.” 8 

Steven M. LaVallen teoksen Virtual Reality (2017) mukaan virtuaalitodellisuus 

on ”toivotun käytöksen synnyttämistä eliössä keinotekoisten aistiärsykkeiden 

avulla ilman, että kohde on tietoinen tästä vaikutuksesta.”9 Näiden määritelmien 

yksityiskohtaisempaan sisältöön paneudutaan luvussa kaksi. Hieman erilaista 

virtuaalitodellisuuden määrittelytapaa edustaa Jaron Lanier teoksessaan Dawn of 

the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality (2017.), jossa 

virtuaalitodellisuudelle annetaan yhteensä 52 määritelmää. Nämä määritelmät 

käsittelevät virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia, kokemista, aatehistoriallista 

 
7 Rheingold, 1991, s. 94. 
8 ”A medium composed of interactive computer simulations that sense the participant's position 
and actions and replace or augment the feedback to one or more senses, giving the feeling of 
being mentally immersed or present in the simulation (a virtual world).” Sherman & Craig 2003, 
13. Käännös oma. 
9 “Inducing targeted behavior in an organism by using artificial sensory stimulation, while the 
organism has little or no awareness of the interference.” LaValle, 2017, s. 1. Käännös oma. 
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kontekstia ja tulevaisuutta monista eri näkökulmista. Näitä määritelmiä 

sovelletaan tutkielman sisältöön valikoiden.  

1.1. Virtuaalitodellisuuden käsitteen ja diskurssin historiaa 
Virtuaalisuuden (engl. adj. virtual) käsite juontaa juurensa 1300-luvulle. Sen 

merkitys johdettiin myöhäislatinan sanasta virtualis, ”voimia omaava”, joka 

vuorostaan pohjautuu latinan kielen sanaan virtus, ”miehuus, voima, uljuus, 

hyve.” 10  Adjektiivi virtual tarkoitti yksilön voimaa vaikuttaa asioihin omien 

(sisäisten) kykyjen tai luonteenpiirteiden avulla. Käsite otti askeleen kohti nykyistä 

merkitystään 1400-luvulla, jolloin sen sisältö muuttui koskemaan jonkin olemista 

näennäisesti, vaikka se ei sitä pohjimmiltaan ole. 11  Näennäisyyden ja 

potentiaalisuuden merkitykset repivät virtuaalisen käsitettä eri suuntiin, vaikka 

yhteistä niillä on se, että kumpikaan ei ole jotain konkreettista. Aikojen saatossa 

virtuaalisesta on tullut yleiskielessä vaikeasti tavoitettava käsite, jonka merkitys 

vaeltelee jossakin mahdollisen, mutta ei varsinaisesti olemassa olevan tai 

konkreettisen rajamailla ilman selkeää hahmoa12. Internetin etymologiasanakirjan 

mukaan sanan ”virtuaalinen” informaatioteknologiaan viittaava merkitys, ”ei 

fyysisesti olemassa oleva, vaan tietokoneohjelman tuottama” on vuodelta 195913, 

mikä on tuonut virtuaalisuuden käsitteelle hyvin konkreettisen merkityksen. 

Filosofit Henri Bergson ja Gilles Deleuze ovat käsitelleet 

virtuaalisuuden merkitystä suhteessa aikaan ja muistiin. Keith Ansell-Pearsonin 

mukaan Bergsonin virtuaalisuuden käsite kuvaa hermostollisesti kompleksisten 

eliöiden kykyä ennakoida todennäköisesti tapahtuvia asioita hyödyntämällä 

edistynyttä muistamisen kykyä, joka auttaa elämään irrallaan hetkien 

materiaalisesta välittömyydestä. Kehittynyt yksilöllinen tietoisuus kykenee 

eristämään luonnon tilanteissa olennaisen epäolennaisesta virtualisoimalla osan 

 
10 Ruppel, 2018. 
11 ”Influencing by physical virtues or capabilities, effective with respect to inherent natural 
qualities.” Online Etymology Dictionary, 2018. 
12 “Today, however, the notion is widely treated in imprecise and ill-defined terms, namely, as all 
the other stuff that is not actual, something like the universe in its totality and unfathomable 
complexity.” Ansell-Pearson, 2005, s. 1112. 
13 Online Etymology Dictionary, 2018. 
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tilanteen välittömistä materiaalisista faktoista.14 Virtuaalisuus on siis tietoisuuden 

ominaisuus, jonka avulla yksilön on mahdollista havaita, ajatella ja toimia irrallaan 

puhtaasta materiaalisesta välttämättömyydestä ja muodostaa monimutkaisempia 

suhteita itsensä ja ympäristönsä välille, tai edes ylipäätään erottaa nämä 

toisistaan15. Havainnon, tietoisuuden, muistin, ympäristön ja toiminnan väliset 

suhteet ovat enimmäkseen virtuaalisia tapahtumia mielessä ja aktualisoituvat vain 

harvoin suhteessa erilaisiin toiminnan mahdollisuuksiin. Puhdas muistaminen tai 

asioiden mieleen palauttamisen tapahtuma puolestaan on Bergsonille erityistä 

autonomista ja luovaa muistin virtuaalisuutta, joka voi toimia myös vastoin 

tietoisuuden optimaalista toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat 

harhat, unet ja hallusinaatiot, jotka ”esittelevät mielelle uusia tuntemisen ja 

ajattelemisen tapoja.”16 

Deleuzelle, joka kehittää virtuaalisuuden ajatusta Bergsonin 

käsityksistä lähtien, juuri tietoinen mieleen palauttaminen ja puhdas muistaminen 

ovat virtuaalisuuden ensisijainen ilmenemistapa. Sen sijaan että virtuaalinen taso 

syntyisi puhtaasti tietoisuutemme ominaisuutena, Deleuze kääntää asian 

päälaelleen varaamalla virtuaalisuudelle ontologisesti keskeisen aseman 

transsendentaalisessa ajassa, jonka riippumatonta olomuotoa tietoisuus ei kykene 

kohtaamaan, mutta josta yksilöllinen oleminen kohoaa. 17  Aika kristallisoituu 

yksilöille muistamisen hetkissä, jolloin mennyt palautuu nykyisyyteen, mutta 

säilyttää samalla oman kirkkaan muotonsa. Muistaminen on siten elämistä 

virtuaalisella tasolla, jossa tietoisuus sinkoutuu kahteen suuntaan, menneisyyteen 

 
14 Ansell-Pearson 2005, 1118. 
15 “Virtual action and perception require the existence of individuated bodies that delay their re-
actions and that perceive a distance between themselves. Perception measures the possible 
action of a body upon things, and vice versa. The greater its power of action, which is owing 
essentially to a higher degree of complexity in the nervous system, then the wider the field 
becomes that is open to perception. Memory operates in terms of a similar virtuality, beginning 
with a virtual state and leading step by step up to the point where it gets materialized in an 
actual perception. Pure memory consists, and can only subsist, in this virtual state.” Ansell-
Pearson 2005, 1117. 
16 Ansell-Pearson 2005, 1120. 
17 Ansell-Pearson 2005, 1120-1121, 1123. 
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ja tulevaan, säilyttäen molemmat läsnä tietoisuudessa18. Muistot, unet, harhat ja 

muut aistien rajakokemukset ovat olleet keskeisiä tapoja jäsentää myös 

virtuaalitodellisuusteknologian kokemusta. Esimerkiksi Jaron Lanier, yksi 1980-

luvulta tähän päivään eniten vaikuttaneista virtuaalitodellisuustutkijoista, 

kuvailee virtuaalitodellisuutta mediana, joka mahdollistaa ihmisten välillä jaetut 

selkounet ja todellisuuden vapaan improvisoinnin.19 

Virtuaalitodellisuus voidaan asettaa mediateknologioiden 

progressiivisen kaanonin kärkeen uutena erityisenä kommunikaatiokeinona, jolla 

välitetään tietoa ja kokemuksia toisille. Siispä historiikeissa virtuaalitodellisuuden 

tutkiskelu saatetaan aloittaa luolamaalauksista saakka, joilla aikoinaan kerrottiin 

tarinoita heimoelämästä.20  Samanaikaisesti elää kuitenkin rinnakkainen käsitys 

virtuaalitodellisuudesta illuusioteknologiana, jolla voidaan esittää ei-todellisia 

asioita ikään kuin totena. 21  Tällöin diskursiiviseksi lähtökohdaksi 

virtuaalitodellisuuden kehityksen tarkasteluun saatetaan ottaa esimerkiksi 

Platonin luolavertaus22, jossa luolan seinään vangiksi kahlitut ihmiset katselevat 

koko elämänsä ajan ainoastaan luolan seinään heijastuvia varjoja ja siksi 

ajattelevat niiden olevan koko todellisuus. Aistit pettävät nämä ihmiset, jotka 

varjoja katsellessaan eivät tiedä maailmasta luolan ulkopuolella. Kuinka voimme 

olla siis varmoja aistimustemme suhteesta todellisuuteen: katselemmeko varjoja 

vai onko havaitussa todellisuudessamme kaikki mitä on olemassa? Vielä tähän 

päivään tultaessakin tämä havaintoperäisen tiedon transsendentaalinen kehä on 

 
18 Ansell-Pearson 2005, 1123. 
19 ”Even though no one knows how expressive VR might eventually become, there is always that 
little core of thrill in the idea of VR. Arbitrary experience, shared with other people, 
conversationally, under our control. An approach to a holistic form of expression. Shared lucid 
dreaming. A way out of the dull persistence of physicality. This thing we seek, it’s a way of being 
that isn’t tied just to our given circumstances in this world.” Lanier 2017, 3. 
20 ”Human history is marked by a progression of media used to convey and experience ideas. 
Perhaps the most recent step in this progression is the use of virtual reality.” Sherman & Craig, 
2003, s. 5. 
21 Virtuaalitodellisuuden keinotekoinen tilakokemus perustuukin suureksi osaksi kolmiulotteisten 
näköaistimusten keinotekoiseen tuottamiseen. Tämä kehitys juontaa juurensa jopa 1830-luvulle 
ensimmäisen stereoskoopin, eli kaksilinssisen valokuvien katselulaitteen keksimiseen. Kuuluisin 
esimerkki tällaisesta laitteesta on kuitenkin vuonna 1939 patentoitu ViewMaster. LaValle 2017, 
30. 
22 Lavalle 2017, 5. 
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filosofisesti ratkaisematon 23 , emmekä voi olla varmoja aistimusten, tiedon ja 

perimmäisen todellisuuden suhteesta.  

Virtuaalitodellisuuden käsite vaikuttaa olevan lähtökohdiltaan 

tietoisesti ristiriitainen, sillä siinä kohtaavat käsitykset todesta ja 

tiedonvälityksestä, sekä epätodesta ja illuusiosta. Virtuaalinen viittaa ”ikään kuin 

toteen” ja lumeeseen, kun taas todellisuus vastaa käsitystämme siitä mikä on 

olemassa, konkreettista ja aitoa. Nicholas Burbules ehdottaakin, että toden tai 

epätoden sijaan virtuaalinen käsitteellistettäisiin ”median” kautta, 

kokemuksiamme välittävänä asiana.24 

Virtuaalitodellisuuden käsitteellinen ristiriita toden ja lumeen väliltä 

saattaakin olla synteesi, joka kertoo todellisuuden ja mediateknologian välisestä 

suhteesta jotain hyvin oleellista. Kenties lumeeseen pureutuminen ja sen 

analysointi avaakin meille uuden perspektiivin siihen, mikä oikeastaan on 

todellista ja luonnollista ihmisen havainnolle ja tietoisuudelle, ja kuinka 

mediayhteiskuntamme merkityksenmuodostus vaikuttaa käsitykseemme 

todellisuudesta. Toisin sanoen tämän ristiriidan säilyttäminen avaa 

todellisuuttamme enemmän kuin ristiriidan ratkaiseminen jommankumman 

puolen hyväksi. Luolavertauskin jatkuu Sokrateen viittauksella filosofiin. Filosofi 

on ihminen, joka vapautuu (järkeä käyttämällä) luolastaan ja pääsee ensimmäistä 

kertaa näkemään todellisen maailman (tavoittelemalla ideoiden maailmaa 

käsitteellisen ajattelun ja filosofisen metodin avulla). Sokrateelle filosofia oli 

normien ja muiden rajojen ylittämistä järjen avulla, mikä oli klassisessa 

maailmassa radikaali epistemologinen askel vallitsevien uskomusten, kuten 

enteiden tulkitsemisen tuolle puolen. Virtuaalitodellisuus astuu välittömän 

kokemuksemme ulkopuolelle matkimalla havaitsemisen perusasioita teknisesti ja 

luomalla toisenlaisen välittömän kokemuksen maailman. Se on havainnon 

 
23 Yksi viimeisimmistä suurista synteesiyrityksistä transsendentaalisen perspektiivin ja kovan 
realismin väliltä (tai oikeastaan kyseessä on yritys siirtyä jaon tuolle puolen) löytyy Slavoj Žižekin 
teoksesta Sex and the Failed Absolute (2019), jossa yhdistyvät mm. saksalainen idealismi, 
psykoanalyysi, sekä kvanttifysiikka. 
24 Burbules, 2004, s. 163. 
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filosofiaa moniaistisessa muodossa, sillä virtuaalitodellisuudessa on mahdollista 

tehdä aistittavaksi myös sellaisia asioita, jotka ovat fyysisen maailman rajoitteiden 

vuoksi mahdottomia.  

1.2. Virtuaalitodellisuus fiktiossa 
Virtuaalitodellisuuden kulttuuristen kehityskulkujen tarkastelu on tärkeää paitsi 

virtuaalitodellisuuden syntysyiden ymmärtämiseksi myös sen vaikutusten 

arvioimisen vuoksi. Merkittävä osa virtuaalitodellisuuden käsitteistä ja ideoista 

ovat syntyneet ja kehittyneet fiktioksi tarkoitetuissa kertomuksissa, erityisesti 

kertomakirjallisuudessa ja elokuvissa, joista esittelen kohta valittuja 

tapausesimerkkejä. Virtuaalitodellisuuden ilmiökentän ymmärtämiseksi onkin 

keskeistä käsittää sen kietoutuminen sekä fiktiossa syntyneisiin ideoihin että 

niiden innoittamien tieteellisten hankkeiden vaatimuksiin ja päinvastoin. Erityisen 

kiinnostavaa on vellova vuorovaikutus tieteen ja fiktion välillä eri aikakausina. 

Teknologisen kehityksen eri vaiheet ovat vaikuttaneet suuresti 

virtuaalitodellisuuden teknisiin ja kokemuksellisiin kuvauksiin fiktiossa. Fiktio on 

vastavuoroisesti ohjannut paitsi yleisön mielikuvia virtuaalitodellisuuden 

mahdollisuuksista ja uhkakuvista, myös antanut merkittävän inspiraation ja 

mielikuvituksen lähteen teknologiaa kehittäneille tutkijoille. Myös yleinen 

mielikuva virtuaalitodellisuudesta perustuu tieteellisen työn ja fiktion yhteisille 

aikaansaannoksille, minkä vuoksi suuren yleisön korkeat odotukset tai suoranaiset 

pelot virtuaalitodellisuuden todentuntuisuutta ja vangitsevuutta kohtaan 

saattavat olla peräisin tieteisfantasian parista, mutta kiinnittyä nykypäivänä 

saatavilla oleviin teknologioihin. Fiktiolla ja sen kuvastolla on merkittävä vaikutus 

ihmisten elämänkatsomukseen, mikä näkyy myös virtuaalitodellisuuteen 

kohdistetuissa odotuksissa.  

Vuonna 1935 julkaistu Stanley G. Weinbaumin novelli Pygmalion’s 

Spectacles 25  on tiettävästi ensimmäinen seikkaperäinen fiktiivinen kuvaus 

virtuaalitodellisuuden kaltaisesta kokemuksesta. Se on kirjoitettu aikana, jolloin 

 
25 Weinbaum, 1935. 
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tietokoneet elivät vielä pitkää varhaisvaihettaan mekaanisina laitteina ja 

digitaaliteknologia oli vasta aavistus tulevaisuudesta, joten kokemus selitetään 

puhtaasti fysiikan ja kemian prosessien avulla. Analogisin keinoin toteutetut 

synteettisten aistimusten tuotteet, esimerkiksi elokuvat, olivat oman aikansa 

huipputason elämysteknologiaa, mihin oli mahdollista yhdistää senhetkiset 

teknologisen rajoitukset ylittävä mielikuvituksellinen elämys. Tarinassa 

Pygmalionin kakkulat ovat professori Albert Ludwigiksi esittäytyvän tiedemiehen 

kehittämä kaasunaamaria muistuttava elokuvaprojektorin kaltainen väline, jonka 

avulla katsoja voi kokea kuvan ja äänen lisäksi myös interaktiivisen tarinan hajut, 

maut ja kosketuksen.  

Ludwig selittää keksintönsä toimivan samaan tapaan kuin filmi. 

Kromipohjainen liuos tallentaa kuvan, johon professori myöhemmin lisää maun 

kemiallisesti ja äänen elektronisesti, lopulta sujauttaen kasetin laseihinsa 

katseltavaksi. Kokemus toimii kuin interaktiivinen hypnoosi, sillä katsoja voi olla 

aktiivinen osapuoli tarinassa, jos vain antaa sen tarjoamalle houkutukselle myöten. 

Kertomuksen päähenkilö Dan uppoutuukin lasien näytökseen niin 

kokonaisvaltaisesti, että hän rakastuu Galateaan, tarinan kuvitteelliseen hahmoon. 

Seuraavana aamuna Dan herää allapäin, riuhdottuna koneesta ja unelmastaan irti 

kuin se olisi ollut totta. Kertomuksessa jää lopulta melko arvoitukselliseksi toden 

ja tarun välinen raja, sillä Danin sydämen valittu Galatea saattaakin olla oikea 

ihminen, professori Ludwigia tarinan tekemisessä avustanut sukulaisneitokainen. 

Pygmalion’s Spectacles vahvistaa mielikuvaa virtuaalitodellisuuden ja 

unennäkemisen yhteydestä ja luo melko pessimistisen mielikuvan mediafiktion 

vaikutuksista ihmisen psyykeeseen. Päähenkilö Dan masentuu herätessään 

todelliseen maailmaan, vahvistaen myyttiä kertomuksista ja etenkin 

virtuaalitodellisuudesta todellisuuden vastakohtana ja pakopaikkana, jonka 

ihminen mieluummin valitsee oikean elämän sijaan.  
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William Gibsonin romaani Neurovelho (Neuromancer, 1984) 26 

esitteli suurelle yleisölle paitsi science fictionin alalaji kyberpunkin (cyberpunk) 

tiivistymän, myös kyberavaruuden (cyberspace) käsitteen. Kyberavaruus tai 

kybertila on romaanissa kaikkien maailman tietokoneiden muodostama verkosto, 

jonka visualisoidun datan ”vapaaehtoisessa hallusinaatiossa” ihmismielet 

työskentelevät ja seikkailevat päivittäin. Kybertila ilmenee Neurovelhossa mielen 

ja tietokoneen käyttöliittymässä tilana, mutta on silti luonteeltaan epätilaa (non-

space): Kuva, joka kutsuu sisäänsä mielen, ei kehoa 27 . Neurovelho otti 

vaikutteensa paitsi tieteisfantasian klassikoista, jotka käsittelivät syntetisoitujen 

ruumiiden ja mielten tematiikkaa, kuten Philip K. Dickin Do Androids Dream of 

Electric Sheep (1968), myös oman aikansa varhaisesta hakkerikulttuurista, joka oli 

alkanut muotoutua tietokoneteknologian nopean kehittymisen ja 

kotitietokoneiden arkipäiväistymisen rinnalla. Cyberpunkin syntymiseen vaikutti 

epäilemättä arkipäivän tietojenkäsittely-ympäristön muutos, kun 

tietokoneteknologia alkoi levitä virastoista koteihin 1980-luvulla. Taiteellinen 

mielikuvitus salli spekuloida tämän leviämisen kauaskantoisia seurauksia, kuten 

ihmisen aivojen ja tietokoneiden yhteen liittämistä. 

Cyberpunkin  ja tietokonehakkerikulttuurin perinnettä, jossa ihmisen 

mielet seikkailevat aineettomassa kyberavaruudessa, edustaa myös 

tieteisfantasiaelokuva The Matrix (1999, ohj. Lana ja Lilly Wachowski), sekä jatko-

osansa Matrix Reloaded (2003, samat ohjaajat) ja Matrix Revolutions (2003, samat 

ohjaajat). Nämä elokuvat tunnetaan erityisesti virtuaalitodellisuuden 

kuvauksestaan. Elokuvissa virtuaalitodellisuuden kaltainen hyvin vakuuttava 

tietokonesimulaatio nimeltä Matrix on väline ihmisten hallintaan koneiden 

alistamana energianlähteenä. Suurin osa ihmiskunnasta on kytketty vihamielisen 

konerodun toimesta vasten tahtoaan Matrixiin, joka on suoraan aivoihin syötetty 

 
26 Gibson, 1984. 
27 ”Cyberspace: A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, 
in every nation, by children being taught mathematical concepts...A graphical representation of 
data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. 
Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data.” Gibson 
1989, 128. 
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äärimmäisen todentuntuinen simulaatio 2000-luvun alun maailmasta.  Matrix on 

elokuvasarjassa äärimmäinen vallankäytön ja hallinnan teknologinen väline, jolla 

ihmiskunta pidetään turrutettuna ja tyytyväisenä virtuaalitodellisuuden 

lumehuumassa. Ainoastaan harvat ihmiset kokevat outoa vieraantumisen 

tunnetta ollessaan kytkettynä Matrixiin ja siksi kykenevät heräämään oikeaan 

maailmaan muiden avustuksella. Oikea maailma on Matrixin turruttavaan 

yhteiskuntarauhaan verrattuna lohduton, brutaali ja autio konerodun hallitsema 

taistelukenttä, jossa ihmiskunta elää piilossa maan alla ja käy epätoivoista 

sissisotaa koneita vastaan soluttautumalla Matrixiin ja herättämällä harvoja ja 

valittuja oikeaan maailmaan. Mielikuvitustaan käyttämällä nämä vapaustaistelijat 

onnistuvat taivuttamaan tämän tietokonesimulaation sääntöjä ja kykenevät sen 

vuoksi yliluonnollisiin tekoihin Matrixissa. The Matrixin luoma mielikuva täysin 

todentuntuisesta virtuaalitodellisuudesta on jättänyt hyvin vahvan jäljen 

populaarikulttuuriin, sillä se hallitsee edelleen dystooppisia mielikuvia 

virtuaalitodellisuuden riskeistä, tekoälyn vaarallisuudesta ja aivo-tietokone-

käyttöliittymien mahdollisuuksista. Koneiden ja ihmisten, determinismin ja 

vapaan tahdon, sekä tietoisuuden, kehon ja virtuaalimaailman suhde, ovat 

elokuvasarjan pääteemoja.  

Virtuaalitodellisuus on tulevaisuuden teknologia, joka on kehittynyt 

vuosikymmenten aikana erikoisessa symbioosissa fiktion ja tieteellisen 

tutkimuksen kesken. Se on sitä myös tänä päivänä, vaikka käytännön sovellukset 

ovat jo yleisiä ja tavallisilla ihmisillä on varaa korkeatasoisiin VR-järjestelmiin. 

Odotukset virtuaalitodellisuutta kohtaan ovat usein korkeammalla, kuin mihin 

päivän teknologia yltää. Esimerkiksi vuodesta 2016 alkaen, nykyisen 

virtuaalitodellisuusteknologian aikakaudella, yleinen diskurssi aiheen harrastajien 

ja ammattilaisten parissa on keskittynyt paljolti tulevaisuuden laitteiden ja 

teknologisen kehityksen odottamiseen. The Matrix, Neurovelho ja Pygmalion’s 

Spectacles kuvailevat kaikki oman aikansa teknologiaan kytkeytyneen, mutta sen 

rajat ylittävän teknologiakokemuksen, joka voi mahdollistaa käytännössä 

unenkaltaisen rajattomien mahdollisuuksien kentän ja vapauttaa ihmisen fyysisen 
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maailman rajoituksista. Virtuaalitodellisuus on ilmiönä erikoinen sekoitus 

uskomuksia teknologian ja mielikuvituksen voimien symbioosista objektiivisessa 

mediassa. Se on kaipuuta täydellisen kommunikaation tilaan, jossa oman 

subjektiivisen mielikuvitusmaailman voi jakaa suoraan toisen ihmisen kanssa. 

Äärimmäisessä tapauksessa tämä tarkoittaa ihmisen aivojen ja keinoälyn 

yhteenliittymää, singulariteettia, joka mahdollistaisi kokemusten jakamisen ilman 

välissä olevaa symbolista merkityksenmuodostamisen kerrosta, kuten kieltä. 

Tällaisen teknologian vaikutusta ihmisen tietoisuuteen kokonaisuudessaan on 

kuitenkin vaikea ennakoida luotettavasti.  

1.3. Virtuaalitodellisuuden tekniikan historia ja perusteet 
Ajatus kehon ja tietokoneen syventyvästä yhteydestä syntyi jo 1960- ja 1970-

luvuilla, kun J.C.R. Lickliderin ajatusten innoittamat tietojenkäsittelytieteilijät 

alkoivat kehittää VR-teknologian perusosia.28  Lickliderin johtoajatus artikkelissa 

Man-Computer Symbiosis (1960) oli, että ”…ei kovinkaan monen vuoden päästä, 

ihmisaivot ja laskentakoneet tulevat olemaan kytkettyinä toisiinsa hyvin tiiviisti. 

Tämän kumppanuuden tulos ajattelee eri tavalla kuin yksikään ihminen koskaan ja 

käsittelee dataa eri tavalla kuin yksikään tuntemamme tietojenkäsittelykone tänä 

päivänä.” 29  Licklider vaikuttaa hahmottelevan sekä synteettistä älyä että 

uudenlaista tietokoneympäristöä, jossa tietokone ymmärtää ihmisen toimintaa 

paremmin. Lickliderin lausuma synnyttää mielikuvan esimerkiksi aivo-tietokone-

käyttöliittymistä, joilla yhdistetään käyttäjän tietoisuus suoraan tietokoneeseen. 

Virtuaalitodellisuuden voidaan ajatella olevan yksi askel kohti tätä kyberpunkista 

tuttua ihmisen ja koneen tietoisuuksien yhteenliittymää, mutta silti 

nykymuodossaan kaukana aivojen ja tietokoneen suorasta yhteydestä.  

Ivan Sutherlandin vuonna 1968 rakentamaa Sword Of Damoclesta 

pidetään kaikkien aikojen ensimmäisenä varsinaisena virtuaalitodellisuus-

 
28 Rheingold 1991, 79. 
29 ”…in not too many years, human brains and computing machines will be coupled together very 
tightly, and that resulting partnership will think as no human being has ever thought and process 
data in a way not approached by the information-handling machines we know today.” Licklider 
1960, 4. 
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järjestelmänä. 30  Sutherland oli jo ennen tämän järjestelmän kehittämistä 

suunnitellut vuoden 1965 konferenssiesitelmässään The Ultimate Display 

mahdollisia tietokonelaitteistoja, joiden käyttöliittymänä toimisi keho ja jotka 

antaisivat syntetisoitua aistiperäistä palautetta käyttäjälle takaisin hänen 

toimiensa seurauksena. Sutherland näki visuaalisissa tietokonesimulaatioissa 

myös mahdollisuuden kokea ja todentaa ilmiöitä, joiden kokeminen fyysisessä 

ympäristössä on mahdotonta. Tällaisia visuaalisia simulaatioita hän 

kutsui ”matemaattiseksi ihmemaaksi.” 31  Sword of Damocles oli laboratorion 

katosta roikkuva tietokonenäyttö, jonka näkymää voitiin ohjata mekaanisen 

varren avulla. Vaikka järjestelmän piirtämä grafiikka oli itsessään alkeellista, oli sen 

kyky muuttua reaaliajassa vastaamaan käyttäjän vaihtuvaa katselupistettä erittäin 

merkittävä aikaansaannos.32 Sword of Damocles loi toisin sanoen ensimmäisen 

virtuaalilaseilla koettavan tietokonemallinnetun tilan, joka simuloi reaaliaikaisen 

perspektiivin muutoksen aiheuttamaa näkökentän muutosta interaktiivisesti.  

1970-luku, sekä 1980-luvun alkupuolisko, olivat yliopistojen, valtion 

virastojen ja suuryritysten aikakausia virtuaalitodellisuuden kaltaisten 

keinoympäristöjen kehityksessä. Tietokonegrafiikka oli toistaiseksi hyvin 

alkeellista, ja virtuaalitodellisuuden kehittäminen kallista ja monimutkaista, mutta 

silti siihen panostettiin huomattavasti arkkitehtuuristen, lääketieteellisten, 

sotilaallisten ja kokeellisten taide- ja käyttöliittymäsovellusten muodossa 

hyödyntäen mm. videoteknologiaa reaaliaikaisen etäläsnäolon luomiseksi. 

Kuvantamisdatan katselu kolmiulotteisena on ollut varsinkin lääketieteen ja 

arkkitehtuurin parissa erityisen tärkeä kehityskohde, sillä kaksiulotteiset kuvat 

esimerkiksi kasvaimista eivät ole parhaita mahdollisia lähdemateriaaleja 

sädehoidon suunnittelussa, eivätkä kaksiulotteiset rakennuspiirrokset aina 

onnistu paljastamaan rakennuksen tuntua tai toimivuutta samalla tavalla kuin 

 
30 Morton Heiligin suunnittelema Sensorama (1962) oli stereoskooppinen filmien katselulaite, 
jota pidetään myös varhaisena virtuaalitodellisuuden prototyyppinä. Se ei kuitenkaan ole 
interaktiivinen tai tietokonegrafiikkaan perustuva laite. 
31 Sutherland, 1965, s. 506. 
32 LaValle 2017, 30. 
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virtuaalitodellisuuden mahdollistama ensimmäisen persoonan kolmiulotteinen 

näkymä.33 Koska nämä tutkimus- ja kehityskäyttöön tarkoitetut  järjestelmät oli 

kehitetty pääosin hyvin selkeää ja erikoistunutta tehtävää varten, saattoi niissä 

olla suuria eroja teknisen toteutuksen ja ominaisuuksien suhteen. 

Virtuaalitodellisuuden laitteiston historian perusteella voi siksi olla hankala tehdä 

yleisiä päätelmiä virtuaalitodellisuusteknologiasta. Sen sijaan vuosikymmenten 

aikana syntynyt laitteiden monimuotoisuus, sekä sen perusteella hiljalleen 

selkiytyneet perusstandardit auttavat paremmin hahmottamaan mikä 

virtuaalitodellisuudessa on pysyvää ja mikä todennäköisesti muuttuu. 

Myron Kruegerin pioneerityö ”artificial realityn” interaktiivisten 

esteettisten kokeilujen kanssa 1970-luvulla ansaitsee tulla nostetuksi esiin. 

Kruegerin tavoitteena oli luoda teknologinen ympäristö, jossa tietokoneen ja 

videoteknologian avulla toteutettu interaktiivisuus tilan ja sen havainnoijan välillä 

mahdollistaisi uudenlaiset vuorovaikutukselliset mediataideteokset. Hän kehitti 

1970-luvun alkupuoliskon aikana tätä tekniikkaa teos teokselta, joita hän esittelee 

konferenssiesitelmässään Responsive Environments (1977). Tutkimuskohteina 

olivat interaktiivisten audiovisuaalisten tilojen perusteet (GLOWFLOW, 1969)34, 

leikki tilassa oleskelevan kokijan ja toisaalla oleskelevan taiteilijan hänen 

ympärilleen piirtämien reaaliaikaisten kuvien välillä (METAPLAY, 1970)35, sekä tila 

musiikki-instrumenttina ja projisoitu sokkeloilluusio, representatiivinen tila 

fyysisen tilan sisällä (PSYCHIC SPACE ja MAZE, 1971).36 

Tämä kehitys kulminoitui VIDEOPLACE:n (1975-) kehittämiseen, joka 

oli monimuotoinen laboratorioympäristö ihmisen, tilan ja tietokoneiden välisen 

vuorovaikutuksen tutkimiseen Wisconsinin yliopistossa. VIDEOPLACE koostui 

kahdesta tai useammasta huoneesta, jossa suureen seinällä olevaan videoruutuun 

oli yhdistetty tilassa olevaa henkilöä kuvaava kamera, tämän henkilön tilapositiota 

 
33 Rheingold, 1991, ss. 29-34. 
34 Krueger, 1977, s. 423. 
35 Krueger, 1977, s. 424. 
36 Krueger, 1977, s. 425. 
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seuraavia sensoreita, sekä tietokone, joka kykeni reaaliaikaisiin graafisiin esityksiin 

videokuvan päällä. Tilassa oleva henkilö näki videoruudulta paitsi itsensä myös 

muita samanlaisissa tiloissa olevia henkilöitä. Henkilö myös samastui vahvasti 

omaan videokuvaansa. Tässä ympäristössä oli mahdollista luoda audiovisuaalinen 

vaikutelma etäkosketuksesta ja tietokonemallinnetuista olioista, esineistä ja 

ympäristöistä.  

Kruegerin mukaan useita ihmisiä eri tiloissa yhdistävä 

videoympäristö saattaa olla näiden vuorovaikutustapojen vuoksi joillain tavoin 

monipuolisempi ja rikkaampi kuin kanssakäyminen samassa tilassa. 37  Krueger 

korostaa teostensa interaktiivisuutta yli kaiken muun, sillä hänen mukaansa 

vuorovaikutus ihmisen ja tilan välillä on myös visuaalista vaikutelmaa tärkeämpi 

asia esteettisen kokemuksen kannalta. 38  Krueger näki VIDEOPLACE:ssa 

mahdollisuuksia myös oppimisen, psykologisten kokeiden, sekä psykoterapian 

sovelluksiin. Artikkelin lopuksi hän toteaa uuden mediataidemuodon ja 

inhimillisen kokemuksen valtakunnan avautuneen interaktiivisten 

keinotodellisuuksien myötä, mikä mahdollistaa ”arbitraaristen, abstraktien ja 

muutenkin mahdottomien suhteiden syntymisen toiminnan ja sen vaikutusten 

välille.”39  

VR-järjestelmien kehittyminen varteenotettaviksi kuluttajalaitteiksi 

2010-luvulla on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi, sekä hyvin tuore vaihe 

virtuaalitodellisuuden historiassa. 1980-luvun aikana ilmestyivät ensimmäiset 

kuluttajateknologiaksi tarkoitetut virtuaalitodellisuusjärjestelmät, vaikka ne olivat 

kalliita ja nykystandardeihin verrattuna heikkolaatuisia. 40  Erityisen suuren 

 
37 Krueger, 1977, s. 429. 
38 Krueger, 1977, s. 430. 
39 “The responsive environment has been presented as the basis for a new aesthetic medium 
based on real-time interactions between men and machines. In the long range it augurs a new 
realm of human experience, artificial realities which seek not to simulate the physical world but 
to define arbitrary, abstract and otherwise impossible relationships between action and result. In 
addition, it has been suggested that the concepts and tools of the responsive environments can 
be fruitfully applied in a number of fields.” Krueger, 1977, s. 433. 
40 VPL-yhtiön VR-järjestelmä Eyephone maksoi tietokoneineen yli 250 000 dollaria vuonna 1989 ja 
se kykeni viiden tai kuuden hertzin taajuudella päivittyvän alkeellisen 3D-grafiikan esittämiseen.  
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huomion kohteeksi nousi Jaron Lanier ja hänen edustamansa VPL-yhtiö, jonka 

vuonna 1982 julkistamat virtuaalilasit ja datahansikas-ohjainlaite (DataGlove), 

saivat osakseen suurta mediahuomiota. Vuonna 1987 julkaistu Scientific American 

-aikakauslehden artikkeli virtuaalitodellisuudesta, jossa VPL-yhtiön tuotteet ja 

Jaron Lanier olivat suuren huomion keskipisteessä, toivat ilmiön suuren yleisön 

tietoisuuteen ja sinetöivät virtuaalitodellisuuden käsitteen 41  ja suosion. 1990-

luvulle tultaessa Ilpo Reitmaan mukaan: ”virtuaalitodellisuuden tutkimuksen 

tehtävänasettelu oli jo stabiloitunut. Ihmisaistien ja ihmisen reaktioiden yhä 

tarkempi kytkeytyminen synteettiseen ympäristöön oli jo selkeästi tavoite.”42  

1980-luvun lopulla alkanut virtuaalitodellisuusvillitys ja sitä 

edeltänyt arkielämän tietokoneistuminen oli sopivasti 90-luvun puoleen väliin 

mennessä onnistunut valtaamaan useiden tieteilijöiden ja taiteilijoiden 

mielikuvitukset. Erityisesti Lanierin supertähteys ensimmäisenä 

virtuaalitodellisuuden startup-yrittäjänä, populaariguruna ja mediapersoonana 

viitoitti virtuaalitodellisuuden tunnettuuden nousua. Howard Rheingoldin 

merkkiteos Virtual Reality (1991) esitteli tietokonegrafiikan ja ihmis-kone-

vuorovaikutuksen pioneereja menneiltä vuosikymmeniltä, kuten Ivan Sutherland 

(Harvard), Frederick Brooks (University of North Carolina, UNC), Henry Fuchs 

(UNC), Myron Krueger (University of Wisconsin), Scott Fisher (NASA), Jaron Lanier, 

sekä heidän projektejaan suuremmalle yleisölle. Nämä alan varhaiset 

keskushenkilöt olivat paitsi uraauurtavia teknologeja ja keksijöitä, myös 

moniulotteisia keskustelijoita, jotka hahmottelivat työnsä yhteiskunnallista 

merkitystä ja visiota teknologian tulevaisuudesta.  

1980-, 1990- ja 2000-luvuilla, toisinaan leikitellen 

kutsuttuna ”virtuaalitodellisuuden pimeänä aikakautena” 43 , kehitettiin useita 

kuluttajille tarkoitettuja virtuaalitodellisuuslaitteita, kuten Nintendo Virtual Boy 

(1995), Atari Jaguar VR (1995) ja Forte VFX1 (1995). Tietokoneiden heikko 

 
41 Reitmaa, ym. 1995, 10-11. 
42 Reitmaa, ym. 1995, 10. 
43 Beyman 2018. 
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suorituskyky ja siitä johtuva epämukava käyttäjäkokemus, kallis hinta, laitteiden 

monimutkaisuus, tai nämä kaikki yhdessä tekivät niistä kuitenkin 

kannattamattomia. Eniten asiaan vaikutti yleinen teknologisen kehityksen taso, 

joka 90-luvun puoleen väliin mennessä ei vielä riittänyt tyydyttämään ihmisten 

odotuksia virtuaalitodellisuuden laadun suhteen. Toisin sanoen tieteisfantasiasta 

ja mielikuvituksesta juurensa juontava diskursiivinen kehitys oli niin paljon edellä 

käytännön sovelluksia, että odotukset virtuaalitodellisuuden suhteen eivät 

voineet vielä täyttyä. Laitteiden näyttöresoluutio oli noin kymmenesosan 

nykylaitteiston tasosta, virkistystaajuus kolmasosan ja näkökenttäkin noin puolet 

pienempi. Virtuaalitodellisuus onkin ottanut edistysaskeleensa vuosikymmenten 

aikana pääosin Sword Of Damocles’n kaltaisilla kalliina erityislaitteistoina, joita 

esimerkiksi yliopistot, valtion virastot ja suuryritykset ovat hankkineet vaativaan 

tutkimus- ja kehitystyöhön, sekä toisinaan viihdekäyttöön esimerkiksi 

huvipuistoihin, kuten Virtuality 1000- (1991) ja 2000-sarjat (1994).  

Virtuaalitodellisuuden nykyinen aikakausi alkoi 2010-luvulla 

älypuhelinteollisuudessa tapahtuneiden teknisten kehitysharppausten jälkeen, 

mikä mahdollisti muun muassa VR-laseissa tarvittavat tarkat pienet näytöt, 

laskentatekniikan ja liikesensorit.44 Vuonna 2012 Palmer Luckey perusti Oculus VR 

-nimisen yrityksen myydäkseen hänen itse suunnittelemiaan prototyyppiversioita 

korkeatasoisista virtuaalitodellisuussilmikoista, joissa yhdistyi suhteellinen keveys, 

stereoskooppinen kolmiulotteisuus, laadukas matalan latenssin ja korkean 

tarkkuuden näyttö ja iso näkökenttä. Tämä käynnisti 

virtuaalitodellisuusteknologian nykyisen aallon. Vuonna 2012 kerätyn 2,4 

miljoonan dollarin joukkorahoituskampanjan jälkeen Facebook osti Oculus VR:n 

vuonna 2014 kolmen miljardin dollarin hintaan, mikä sitoi virtuaalitodellisuuden 

huippukehityksen läheiseen liittoon sosiaalisen median jättialustan intressien 

kanssa, sekä teki virtuaalitodellisuudesta suuren luokan liiketoimintaa. Yhtiö 

julkaisi lopulta ensimmäisen kuluttajamarkkinoille suunnatun VR-järjestelmänsä, 

 
44 LaValle, 2017, vii, 43, 45. 
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Oculus Riftin, vuonna 2016. Sitä seurasi samana vuonna Valve Softwaren ja HTC:n 

yhteiskehittämä HTC Vive, josta tuli Oculuksen kilpakumppani. 

Virtuaalitodellisuuden kehittyessä ja yleistyessä myös sen diskursiivinen asema on 

muuttunut nykypäivänä, kun tulevaisuuden teknologisiin näkymiin on sekoittunut 

liiketaloudellinen, arkipäiväinen ja myös poliittinen ulottuvuus. 

Oculus Rift, HTC Vive, sekä niitä seuraavat kehittyneemmät versiot ja 

useat muut kilpailevat laitteet ovat olleet ratkaiseva syy virtuaalitodellisuuden 

yleistymiseen ammattikäytössä. Kuluttajamarkkinat ovat toistaiseksi vielä 

verrattain pienet, sillä laitteiden kokonaiskustannukset tietokoneet mukaan lukien 

ovat olleet noin kahden tuhannen euron luokkaa ja esimerkiksi älypuhelimia 

hyödyntävät silmikot ovat edullisuudestaan huolimatta melko epäkäytännöllisiä, 

epämukavia ja epäviehättäviä. Rift ja Vive tarvitsevat molemmat tehokkaan PC:n 

toimiakseen, sillä virtuaalilasien laskenta tapahtuu kokonaan tietokoneella ja itse 

virtuaalilasit ovat periaatteessa vain tietokoneeseen yhdistetty näyttö. Näistä 

laitteistovaatimuksista huolimatta virtuaalitodellisuuden uusi aalto 2010-luvulla 

on ensimmäinen kerta, kun teknologinen kehitys onnistuu lunastamaan yleisön 

odotukset jokseenkin tyydyttävällä tavalla. Tämä näkyy etenkin siinä, että 

virtuaalitodellisuuslaitteistoa ja sisältöjä alkoivat käyttää sadat tuhannet 

harrastajat ja ammattilaiset. Teknologia niin ohjelmisto- kuin laitteistopuolellakin 

on kehittynyt reilusti muutamassa vuodessa ja markkinoille on ilmestynyt 

vuosittain uusia ja parempia laitteita, kuten kuuden vapausasteen standalone-

järjestelmä Oculus Quest (2019), huippuammattilaisten käyttöön suunnattu 

suomalainen Varjo VR-1 (2019) ja VR-2 (2020), sekä Valve Softwaren omaa 

tuotantoa oleva Valve Index (2019) vain muutamia mainitakseni. Laitteiden 

monimuotoisuus ja valmistajien välinen kilpailu lupaa hyvää laitteiston 

tulevaisuuden kehityksen kannalta. 

Nyt siirryn kuvailemaan nykyisen virtuaalitodellisuuslaitteiston 

ominaisuuksia ja toimintaa, mikä on tärkeää sisäistää ennen kuin 

virtuaalitodellisuuden sisältöä ja kokemuksellisia puolia voidaan tutkia lisää. 

Virtuaalitodellisuuden kokemiseen tarkoitettua laitteistoa kutsutaan 
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virtuaalitodellisuusjärjestelmäksi. Tällaiseen järjestelmään kuuluu LaVallen 

mukaan kolme osaa. 1) Aistimuksia tuottavat osat (output), kuten näytöt, 

kuulokkeet ja haptiset kosketuspinnat. 2) Signaaleja lähettävät osat (input), kuten 

liikettä mittaavat anturit ja ohjainten napit. 3) Tietokone, joka prosessoi ja 

järjestää lähetetyt ja vastaanotetut signaalit oikein, eli hoitaa laskennan. 45 

Laitteisto toimii rajapintana virtuaalimaailman ja käyttäjän kehon välillä, ja 

esimerkiksi LaValle laskee myös käyttäjän osaksi virtuaalitodellisuusjärjestelmää.46  

Vaikka virtuaalitodellisuuden kokemiseen voidaan käyttää 

esimerkiksi interaktiivista pintaprojisioympäristöä, CAVEa 47 , ovat virtuaalilasit 

nykyään yleisin virtuaalitodellisuuden laitteistotyyppi. Niillä tarkoitetaan 

stereoskooppista 48  silmikkoa (head-mounted display, HMD), jonka asento ja 

paikka voidaan paikantaa tilassa (positional tracking.) Virtuaalilasit voivat olla joko 

liitettyinä tietokoneeseen kaapelilla (tethered system), jolloin virtuaalimaailman 

laskenta tapahtuu ulkoisessa tietokoneessa, tai sitten lasit voivat olla itsenäinen 

järjestelmä (standalone system), jolloin laskenta tapahtuu itse virtuaalilaseissa 

sijaitsevassa prosessorissa. 

Audiovisuaalisia laatumääreitä virtuaalisilmikoille ovat muun muassa 

näytön materiaalinen tyyppi (LCD, OLED, AMOLED) ja kuvatarkkuus (resoluutio) 

per silmä, näkökentän laajuus asteina (field of view eli FOV), pikselitiheys (pixels 

per degree eli PPD), virkistystaajuus kuvina sekunnissa (refresh rate, FPS eli frames 

per second tai hz, eli hertz), mahdollisten kaapeleiden pituus ja taipuisuus, sekä 

mukavuustekijät, kuten lasien paino, painopisteen sijainti, lämpö, materiaalien 

hiostavuus ja istuvuus päässä. Myös käytetyn tietokoneen teho vaikuttaa 

virtuaalitodellisuuskokemuksen laatuun suuresti. Tehokkaampi tietokone 

 
45 LaValle, 2017, s. 42. 
46 LaValle, 2017, s. 35. 
47 LaValle, 2017, s. 42. 
48 Stereoskopia tarkoittaa sitä, että laitteen linsseihin projisoidaan hieman eri kulmista otetut 
kaksi kuvaa, jotka kahdella silmällä katsottuna luovat kolmiulotteisen syvyysvaikutelman. 
Virtuaalilaseissa grafiikkaa renderoidaan eli piirretään reaaliaikaisesti 90 kertaa sekunnissa 
kahdelle pienelle näytölle, esittäen hieman eri näkymän samasta virtuaalisesta tilasta kahden 
erillisen linssin läpi. Aivot käsittävät tämän näköaistimuksen yhdeksi ja samaksi kuvaksi. 
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mahdollistaa suuremman kuvatarkkuuden laajemmalla näkökentällä, 

matalamman viiveen liikkeen ja siihen reagoivan kuvan välillä (motion-to-photon 

latency), korkeamman virkistystaajuuden ja niin edelleen. Nämä laatumääreet 

vaikuttavat suuresti virtuaalitodellisuuskokemukseen ja siten kokemuksen 

tulkintaan ja tunuun. On esimerkiksi hyvin vaikeaa vertailla virtuaalitodellisuuden 

kokemusta kovin eri tasoisten laitteiden välillä. Nykyajan lähes yleispäteviin 

laatustandardeihin kuuluvat esimerkiksi 80 tai 90 hertzin virkistystaajuus, alle 7 

millisekunnin latenssi, 90 asteen FOV ja 1440 pikselin vaakaresoluutio per silmä, 

mikä vielä 2010-luvun puolivälissä oli hyvin vaikeaa saavuttaa. 

Virtuaalitodellisuuslaitteiston laatu onkin kehittynyt paljon lyhyessä ajassa, mikä 

on nostanut yleisiä laatustandardeja korkeammiksi. Samalla laitteiden hinnat ovat 

laskeneet, mikä mahdollistaa niiden paremman saatavuuden ja suuremman 

suosion. 

Osa virtuaalitodellisuusjärjestelmistä saattaa koostua ainoastaan 

virtuaalilaseista, mutta useimmissa on nykyään mukana myös jonkinlainen 

paikannettava käsiohjain, yleensä kaksi, joissa on liikkeentunnistuksen lisäksi 

myös erilaisia nappuloita, sauvaohjaimia (joystick), haptisia pintoja, sekä kosketus- 

ja painesensoreita. Jokaisen virtuaalitodellisuusjärjestelmän täytyy kyetä 

vähintään siihen, että katsojan pukemat virtuaalilasit reagoivat pään 

kääntymiseen. Teknisesti tämä tarkoittaa sitä, että laite tunnistaa kolmen 

vapausasteen (3DoF, three degrees of freedom) liikkeen eli rotaation akseleidensa 

ympäri. Nykyään kuitenkin kuuden vapausasteen (6DoF, six degrees of freedom) 

liike alkaa olla jo selkeä vähittäisvaatimus VR-järjestelmälle, mikä tarkoittaa 

rotaation lisäksi myös liikettä tilassa kolmen akselin suuntaan: ylös-alas, sivuille ja 

eteen-taakse, mahdollistaen virtuaalilasien käyttäjän liikkeen seuraamisen tilassa 

ja tämän liikkeen välittämisen virtuaalimaailmaan (ks. kaavio 2.1). Myös 

virtuaalitodellisuusjärjestelmään kuuluvat käsiohjaimet voivat olla joko kolmen tai 

kuuden vapausasteen ohjaimia, mikä riippuu yleensä virtuaalilasien 

vapausasteista.  
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49 Kaavio 2.1: Kolmen ja kuuden vapausasteen liike virtuaalitodellisuudessa 

Kolmen vapausasteen käsiohjaimet toimivat kaukosäätimen lailla, 

mahdollistaen valikoiden käyttämisen osoittamalla ja nappia painamalla. Kuuden 

vapausasteen käsiohjaimet mahdollistavat kuitenkin paljon enemmän, sillä 

osoittamisen lisäksi niillä voi myös poimia virtuaalisia esineitä, silittää virtuaalisia 

eläimiä, pomputella tai heittää palloa, ampua jousipyssyllä ja niin edelleen – ne 

toimivat käyttäjän käsinä virtuaalimaailmassa. Ohjaimet voidaan mallintaa 

virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi käyttäjän avattaren50 käsiksi, sorkiksi, aseiksi, 

työkaluiksi tai miksi tahansa, riippuen virtuaalisen hahmon ominaisuuksista. 

Ohjainten ja virtuaalilasien paikannusdata mahdollistaa esimerkiksi 

käänteiskinematiikkaan (inverse kinematics) perustuvat animaatioalgoritmit, jotka 

simuloivat avatarin oletettua ruumiinjäsenten liikettä laitteiston liikedataa 

hyödyntämällä ja mahdollistavat erilaiset virtuaaliset kehot. Ohjainten paine- ja 

kosketussensorit ja haptiset pinnat mahdollistavat myös virtuaaliesineiden 

puristamisen, sekä värinäaistimusten tuottamisen takaisin käyttäjälle. Esimerkiksi 

virtuaalisessa jousiammunnassa erittäin tärkeä mutta helposti huomaamaton asia 

 
49 https://pupuru-blog.com/vr/vr-dof 
50 Avatar tarkoittaa tietotekniikan kontekstissa ihmisen tai olennon digitaalista representaatiota. 
Esimerkiksi pelaajan ohjaama pelihahmo, oli se ihminen, luuranko, keijukainen, henki tai 
muurahainen, on avatar. 
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on pieni ohjaimen tuottama värinän tunne siinä kädessä, joka vetää virtuaalisen 

jänteen kireäksi taakse. Siihen yhdistettynä kiristyvän jänteen ja jousen puuvarren 

natina korvan vieressä synnyttävät todentuntuisen moniaistisen vaikutelman.51 

Erilaisten aistimusten yhdisteleminen onkin olennainen osa 

virtuaalitodellisuuskokemusta. 

Esimerkiksi HTC Vive (2016) on erittäin tunnettu ja laajasti käytetty 

virtuaalitodellisuuslaitteisto, johon kuuluu silmikko, käsiohjaimet, sekä kahdesta 

ulkoisesta ”majakasta” (lighthouse tracking) koostuva optinen 

seurantajärjestelmä. Käyttäjä voi määrittää huoneeseensa esimerkiksi noin 3 

kertaa 3 metriä suuren pelialueen (play area), joka toimii virtuaalisen ja fyysisen 

maailman yhteismitallisena tilana. Käyttäjä voi liikkua pelialueella virtuaalilasit 

päässä vapaasti ja tämä liike välittyy virtuaalitodellisuuteen. Laitteiston liikettä 

seuraavat majakat täytyy asettaa pelialueen kulmauksiin noin kahden ja puolen 

metrin korkeuteen osoittamaan noin 45 asteen kulmaan alaviistoon. Majakoissa 

olevat näkymättömät laservalot keilaavat määritettyä pelialuetta 60 kertaa 

sekunnissa52. Viven silmikko ja ohjaimet ovat täynnä näille lasersäteille herkkiä 

sensoreita, jotka lähettävät tietokoneelle signaalin joka kerta, kun lasersäde osuu 

niihin. Näiden signaalien avulla järjestelmän on mahdollista tietää tarkasti missä 

asennossa silmikko milläkin hetkellä on. Tämän lisäksi ohjaimista ja silmikosta 

löytyvät kiihtyvyysanturi (accelerometer) ja gyroskooppi, jotka lähettävät 

jatkuvasti tietoa järjestelmälle laitteiston asennosta ja liikkeestä. Näiden 

signaalien avulla ohjaimien paikka ja asento piirretään myös virtuaalilaseihin, jotta 

käyttäjä voi nähdä ne kuin omat kätensä. 

Käsiohjaimien ja virtuaalilasien lisäksi VR-järjestelmässä mukana voi 

olla myös muuta laitteistoa. HTC Viveen saa esimerkiksi lisättyä lähes mitä tahansa 

muutakin paikannettavaksi lisälaitteena myydyn tracker-kiekon 53  avulla, joka 

kiinnitetään paikannettavaan asiaan ja määritetään sovelluksessa vastaavaan 

 
51 The Lab, Valve Software, 2016. 
52 https://gizmodo.com/this-is-how-valve-s-amazing-lighthouse-tracking-technol-1705356768 
53 https://developer.vive.com/us/vive-tracker-for-developer/ 
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virtuaaliseen kohteeseen. Tällaisia esineitä voivat olla esimerkiksi jääkiekko- tai 

pesäpallomaila, joista voi tehdä ohjaimen virtuaalitodellisuutta varten. Kun mailaa 

heiluttaa kädessään, sen liike välittyy samanlaisena myös virtuaalitodellisuuteen. 

Trackereilla on mahdollista luoda tilallinen ohjauskäyttöliittymä vaikka tavallisesta 

tuolista, kuten taiteilija Kalle Rasinkankaan World Space (2019) -installaatiossa, 

jossa oikean teatterituolin liikuttaminen vaikuttaa ympäröivän virtuaalimaailman 

tapahtumiin.  

Trackerit voi myös kiinnittää siteillä käyttäjän jalkoihin, käsiin, 

keskivartaloon tai päähän, joten tällä tavalla on mahdollista tehdä esimerkiksi  

koko vartaloa seuraava järjestelmä (full-body tracking). 54  Myös liikkeen-

kaappaukseen, biometriikkaan ja tuntoaistimusten tuottamiseen erikoistuneet 

hanskat kuten BeBop Forte 55 , tai puvut kuten TeslaSuit 56 , mahdollistavat 

kokonaisvaltaisemmat ja intuitiivisemmat rajapinnat käyttäjän kehon ja 

virtuaalimaailman välillä. Erilaista virtuaalitodellisuuslaitteistoa onkin olemassa jo 

valtava määrä. Jaron Lanierin kuudes virtuaalitodellisuuden määritelmä koskee 

nimenomaan laitteiston monimuotoisuutta: Sen mukaan virtuaalitodellisuus 

on ”alati kasvava kokoelma yhdessä toimivia vempaimia, jotka sopivat ihmisen 

aistimotoriseen elimistöön. Laseja, hanskoja, rullaavia lattioita, joiden avulla voi 

tuntea kävelevänsä virtuaalimaailmassa kauas, vaikka pysyykin samassa paikassa. 

Lista on loputon.” 57 

World Space on ilahduttava esimerkki virtuaalitodellisuuden 

laitteiston sallimasta ilmaisu- ja interaktiometodien monimuotoisuudesta ja 

käyttäjän sitoutumisesta teokseen oman toimintansa kautta. Lähes kuka tahansa 

ymmärtää tuolin esineenä, jolla voi istua ja istuessaan katsella erilaisia esityksiä, 

tai ehkä matkata jonnekin toisaalle elokuvan tai virtuaalitodellisuuden avulla. 

 
54 Takala, ym. 2020. 
55 https://bebopsensors.com 
56 https://teslasuit.io 
57 Sixth VR Definition: An ever growing set of gadgets that work together and match up with 
human sensory or motor organs. Goggles, gloves, floors that scroll, so you can feel like you’re 
walking far in the virtual world even though you remain in the same physical spot; the list will 
never end. Lanier, 2017, s. 48. 
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World Spacessa HTC Vive Trackerilla paikannettu tuoli on kuitenkin se asia mitä 

liikuttamalla ympäröivä virtuaalimaailma muuttuu. Teoksessa ei ole muita 

ohjaimia kuin tuoli ja sen positio huoneessa. Tuolin voi viedä eri paikkaan tilassa 

tai nostella, kallistella ja pyöritellä sitä, mikä samanaikaisesti aiheuttaa suuria ja 

pieniä muutoksia joka puolella ympärillä läsnä olevassa virtuaalimaailmassa. Teos 

on täynnä salaisia polkuja absurdista tilasta ja tilanteesta toiseen, jotka kutsuvat 

manipuloimaan sen materiaa niinkin kouriintuntuvalla eleellä kuin siirtämällä 

arkista tuolia ja tuijottelemalla ympäröivää maailmaa.  

Virtuaalitodellisuuslaitteiston mahdollistama vuorovaikutus 

rajautuu lopulta hyvin yksinkertaisiin fyysisiin seikkoihin. Useimmiten 

käytettävissä oleva avoin tila on selkein rajoitus, varsinkin kaapelilla 

tietokoneeseen liitettyjen virtuaalilasien tapauksessa, sillä useimmissa 

järjestelmissä kaapelin pituus rajoittaa liikkumisen noin kolmeen metriin joka 

suuntaan. Standalone-laitteita käytettäessä lähinnä tilan koko ja suotuisan 

tasaiset valo-olosuhteet vaikuttavat pelialueen laajuuteen. Esimerkiksi kirkas 

auringonpaiste, liian pimeä tila tai suuret valoerot haittaavat joidenkin 

virtuaalilasien kykyä paikantaa itsensä tilassa.58  

  

 
58 Esimerkiksi Oculus Quest -virtuaalilasit käyttävät paikannukseen ulkoisen sensorijärjestelmän 
(outside-in tracking) sijaan silmikon reunoissa sijaitsevia pieniä kameroita (inside-out tracking), 
jotka kuvaavat ympäröivää tilaa ja tunnistavat siten silmikon paikan fyysisessä ympäristössä. 
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2: Virtuaalitodellisuuden käsitteistö ja virtuaalimaailmat  

 

Tässä luvussa lähestyn virtuaalimaailmojen ja niiden kokemisen ominaisuuksia 

hyödyntäen tietojenkäsittelytieteen ja viestinnän tutkimuksen määritelmiä 

virtuaalitodellisuudesta. Luvun tavoitteena on hiljalleen kuroa umpeen kuilua 

tekniikan ja estetiikan välillä käsittelemällä sellaista osaa virtuaalitodellisuudesta, 

jolla on enemmän yhteistä estetiikan perinteisempien tutkimuskohteiden kanssa. 

Aluksi kertaan jo luvussa yksi esiteltyjä virtuaalitodellisuuden määritelmiä ja 

syvennyn niiden yksityiskohtaisempaan sisältöön. 

William R. Shermanin ja Alan B. Craigin yleisteoksen Understanding 

Virtual Reality – interface, application and design (2003) mukaan 

virtuaalitodellisuus on ”vuorovaikutuksellisten tietokonesimulaatioiden 

muodostama media, joka aistii käyttäjän paikan ja toiminnan, sekä korvaa tai 

tehostaa lähettämänsä aistimukset siten, että käyttäjälle syntyy vahva immersion 

tai läsnäolon tunne virtuaalimaailmassa.”59 Määritelmässä on neljä avainkohtaa, 

jotka toimivat myös tässä tutkielmassa lähtökohtina virtuaalitodellisuuden 

peruskäsitteiden ymmärtämiseen: virtuaalimaailma (virtual world), immersio 

(mental immersion), aistipalaute (sensory feedback) ja interaktiivisuus 

(interactivity). 

Toinen määritelmä löytyy Steven M. Lavallen teoksesta Virtual 

Reality (2017.) Sen mukaan virtuaalitodellisuus on ”toivotun käytöksen 

synnyttämistä eliössä keinotekoisten aistiärsykkeiden avulla ilman, että kohde on 

tietoinen tästä vaikutuksesta.” 60  Shermanin ja Craigin tapaan LaValle purkaa 

määritelmänsä neljään osaan: toivottu käytös (targeted behaviour), eliö 

 
59 ”A medium composed of interactive computer simulations that sense the participant's position 
and actions and replace or augment the feedback to one or more senses, giving the feeling of 
being mentally immersed or present in the simulation (a virtual world).” Sherman & Craig 2003, 
13. Käännös oma. 
60 “Inducing targeted behavior in an organism by using artificial sensory stimulation, while the 
organism has little or no awareness of the interference.” LaValle, 2017, s. 1. Käännös oma. 
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(organism), keinotekoiset aistiärsykkeet (artificial sensory stimulation) ja 

tietoisuus (awareness.)  

Yleisluontoisesti voidaan todeta, että Shermanin ja Craigin 

määritelmä ja sitä seuraava selvitys keskittyy virtuaalitodellisuuteen 

kommunikaation välineenä. Se lähestyy virtuaalitodellisuutta enemmän ihmiselle 

merkityksellisen ilmaisun, sisällön ja mielekkään kokemuksen näkökulmasta. 

LaVallen määritelmä vuorostaan korostaa virtuaalitodellisuuden illuusioiden 

voimaa ja kohteen ”huijaamista” keinotekoisin aistiärsykkein. Kohteen käytöstä 

halutaan muuttaa jotain tiettyä tarkoitusta varten tämän manipulaation avulla, 

esimerkiksi opettaa ihmiselle jonkin rakennuksen kulkureitit ennen siellä vierailua. 

Englanninkielinen sopiva käsite tälle insinöörityön alalle on perception engineering, 

kömpelösti suomennettuna havaintotekniikka. Näitä kahta määritelmää 

tarkastellaan yhdessä, sillä niiden erilaiset lähestymistavat mahdollistavat 

virtuaalitodellisuuden käsitteellisten määritelmien viitekehysten vertaamisen. 

Toinen yleinen huomio molemmista on se, että kumpikaan ei ota keskeisellä 

tavalla kantaa virtuaalitodellisuuslaitteiston ominaisuuksiin, jotta määritelmät 

kestäisivät paremmin aikaa. Laitteisto onkin juuri se osa virtuaalitodellisuutta, joka 

kehittyy ja vanhenee nopeimmin. 

2.1. Virtuaalimaailma ja keinotekoiset aistiärsykkeet 
Virtuaalimaailma on Shermanin ja Craigin mukaan minkä tahansa median sisältö, 

joka sijaitsee joko luojansa mielessä tai yhteisesti koettavassa materiaalisessa 

muodossa ja on kommunikoitavissa yhdeltä ihmiseltä toiselle.61 Virtuaalimaailma 

voi olla olemassa esimerkiksi suunnitteluohjelmistossa, vaikka sitä ei koettaisi 

virtuaalitodellisuusjärjestelmän avulla, aivan kuten elokuva tai näytelmä ovat 

olemassa käsikirjoituksissaan tuotannon aikana ja ennen esitystä. 

Virtuaalimaailma on siis joko mediassa materialisoituva kuvitteellinen maailma, tai 

 
61 ”A virtual world is the content of a given medium. It may exist solely in the mind of its 
originator or be broadcast in such a way that it can be shared with others.”  Sherman & Craig 
2003, 6. Myös s. 41. 
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sitten suunnitelma tämän maailman toteutuksesta. 62  Sherman ja Craig 

määrittelevät virtuaalimaailman mahdollisimman laajasti, sillä sen täytyy kattaa 

heidän mukaansa sekä yksityiset kuvitelmat että monenlaiset tekniset esitykset ja 

eri taiteenlajien ilmaisutavat. Näiden ääripäiden välille mahtuu kuitenkin 

lukemattomia erilaisia medioiden materiaalisia prosesseja luolamaalauksista 

virtuaalitodellisuuteen. Sherman ja Craig eivät kuitenkaan määritä mitään selkeää 

rajaa virtuaalimaailmoille tai ”medialle.” LaVallen määritelmästä keinotekoiset 

aistiärsykkeet (artificial sensory stimulation) sopivat parhaiten yhteen 

virtuaalimaailman käsitteen kanssa. LaValle:n mukaan virtuaalitodellisuudessa 

yksi tai useampi eliön aistimista ”kaapataan” ja aistimien vastaanottama 

informaatio korvataan keinotekoisilla virtuaalitodellisuusjärjestelmän kautta 

koettavilla ärsykkeillä. Nämä keinotekoiset aistimukset ovat 

virtuaalitodellisuusjärjestelmällä esitetty virtuaalimaailman sisältö, vaikka LaValle 

ei sen suuremmin ota kantaa siihen minkälainen virtuaalimaailman tulisi olla.63 

Interaktiivisia virtuaalimaailmoja voidaan luoda myös muuten kuin 

virtuaalitodellisuudeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi videopelit, interaktiiviset 

elokuvat, sekä tekstiseikkailut, joita Sherman ja Craig nimittävät interaktiiviseksi 

fiktioksi.64  Tekstiseikkailut eroavat monista muista videopeleistä siten, että ne 

keskittyvät syvällisempään interaktiivisempaan kerrontaan hektisen 

pelattavuuden sijaan.  Pelaaja tai katsoja voi vaikuttaa tarinan etenemiseen 

olemalla hahmonsa kautta vuorovaikutuksessa tarinamaailman asioiden ja 

ihmisten kanssa. Interaktiivisuuden tapa on vain hieman erilainen kuin monissa 

muissa videopeleissä, sillä tekstiseikkailussa tapahtumia ohjataan kirjoittamalla. 

Sherman ja Craig nimittävät tekstiseikkailuja interaktiiviseksi fiktioksi ilmeisesti 

vain siksi, että niiden kerrontatapa on lähellä kirjallisuutta tekstikeskeisyydessään. 

Laajemmassa tulkinnassa interaktiivinen fiktio voisikin olla virtuaalimaailmaa 

 
62 “Virtual world: 1. an imaginary space often manifested through a medium. 2. a description of a 
collection of objects in a space and the rules and relationships governing those objects.” Sherman 
& Craig 2003, 7. 
63 LaValle 2017, 3. 
64 Sherman & Craig, 2003, 11. 
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sopivampi yläkäsite, jonka alle voidaan tuoda kaikki osallistavan tarinankerronnan 

muodot riippumatta siitä minkälainen niiden ilmaisutapa ja käytettävä media on. 

Tulkinnasta riippuen siihen voitaisiin lukea esimerkiksi jotkin taideinstallaatiot, 

osallistava teatteri, interventiot, liveroolipelit, videopelit, virtuaalitodellisuus, 

interaktiiviset kirjat ja sarjakuvat eli gamebookit ja visual novelit, sekä nykyään 

Netflixiin saakka rantautuneet interaktiiviset elokuvat, kuten Black Mirror: 

Bandersnatch (2018), joissa katsoja voi vaikuttaa ratkaisevasti tarinan kulkuun. 

Interaktiivisen fiktion käsite auttaa ymmärtämään, kuinka laajaan 

tulkintakehykseen erilaiset virtuaalimaailmat voidaan asettaa 

vuorovaikutteisuuden takia ja kuinka tämä tulkintakehys ulottuu 

virtuaalitodellisuudesta myös monenlaisiin muihin osallistaviin taidemuotoihin. 

2.2. Immersio ja tietoisuus 
Selitys sille, miksi Sherman ja Craig haluavat säilyttää virtuaalimaailman 

käsitteessä mahdollisimman laajan kirjon eri taiteenlajien ja tekniikoiden piirteitä 

selittyy, kun he siirtyvät seuraavan käsitteensä immersion65 pariin. Immersio on 

erittäin keskeinen virtuaalitodellisuuden ja videopelien tutkimuksessa käytetty 

käsite, joka tarkoittaa vahvaa uppoutumisen kokemusta kuvitteellisia tapahtumia 

kuvaavaan esitykseen ja sen maailmaan. Myös kirjan, elokuvan tai näytelmän 

maailmaan voi immersoitua. Immersion vallassa kokija onnistuu unohtamaan 

väliaikaisesti sen, että esitys koskee fiktiivisiä asioita ja ikään kuin elää läsnä tässä 

esityksen ja oman mielikuvituksensa yhdessä tuottamassa vahvasti osallistavan ja 

mukaansa tempaavan kokemuksen tilassa. Tämä ei tarkoita, että toden ja fiktion 

välinen raja hämärtyisi tietoisesti, vaan kyse on ennemminkin hetkellisestä 

affektiivisen tason unohduksesta. Miksi ihmiset kokevat vahvoja aitoja tunteita, 

kuten iloa, pelkoa ja surua seuratessaan fiktioksi tietämiään asioita, on immersion 

ydinkysymys. Tunneside fiktiivisen maailman kanssa on mielestäni asia, joka 

kuuluu immersiivisen kokemuksen määrittelyyn olennaisella tavalla. Vaikka tunne 

ei olisikaan kokijalleen selkeä ja erottuva, on immersiota mahdoton saada 

 
65 Sherman & Craig, 2003, ss. 9, 381-382. 
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aikaiseksi, mikäli virtuaalimaailma ei herätä kokijassaan minkäänlaista 

tunnereaktiota. 

Sherman ja Craig tekevät vielä tärkeän ja virtuaalitodellisuudelle 

keskeisen käsitteellisen jaon, kun he erottavat edellä kuvatun immersion 

kokemuksen (mental immersion 66 ) ja fyysisen tai aisti-immersion (physical tai 

sensory immersion 67 ) toisistaan. Sherman ja Craig ehdottavat vielä läsnäolon 

(presence, peräisin sanasta telepresence mikä tarkoittaa etäläsnäoloa) kuuluvan 

läheisesti yhteen immersion kokemuksen kanssa 68 , mikä mielestäni kuuluisi 

selkeästi enemmän aisti-immersion pariin. Jonkinlainen kehollisen läsnäolon 

kokemus voidaan nimittäin synnyttää virtuaalimaailmassa teknisin keinoin ilman, 

että kokemus itsessään on kovin mukaansatempaava, saati sitten affektiivisesti 

osallistava.  

Määrittelisin itse sen sijaan läsnäolon kokemuksen tai telepresenssin 

virtuaalimaailman aisti-immersion teknisenä laatumääreenä. Mikäli 

virtuaalitodellisuus on hyväksyttävällä tavalla toteutettu ja uskottava, se 

synnyttää aisti-immersion avulla kehollisen läsnäolon tunteen ympäröivässä 

virtuaalimaailmassa. Tämä läsnäolon tunne saattaa auttaa immersion 

kokemuksen syntymisessä, mikäli virtuaalimaailmassa koetut asiat tukevat sitä. 

Henkeäsalpaavan maiseman näkeminen, avaruudessa painottomana leijuminen ja 

murhan tai salaisen suudelman todistaminen tempaavat mukaansa ja herättävät 

tunnereaktion, mikäli niitä edeltävä ja ympäröivä esitys on uskottava, 

mielenkiintoinen ja teknisesti pätevä. Toisaalta vaikka esitys olisi teknisesti pätevä 

ja aisti-immersion synnyttävä, ei immersion kokemusta synny jos 

 
66 “mental immersion: state of being deeply engaged; suspension of disbelief; involvement.” 
Sherman & Craig, 2003, s. 9. 
67 “physical immersion: bodily entering into a medium; synthetic stimulus of the body's senses via 
the use of technology; this does not imply all senses or that the entire body is 
immersed/engulfed.” Sherman & Craig, 2003, s. 9. 
68 “We will generally use the terms mental immersion and physical immersion to discuss these 
phenomena. However, the VR community has also embraced the term presence (probably 
because of prior use of the term telepresence) to represent this concept. 
Perhaps a better term to express the meaning we wish to convey is sense of presence, rather 
than simply presence. To avoid confusion, we will consider this concept to be the same as mental 
immersion.” Sherman & Craig, 2003, s. 9. 
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virtuaalimaailman kerronta on kömpelöä tai epäkiinnostavaa. Immersion 

syntyminen on siis sekä tekninen että ilmaisullinen kysymys eikä näitä kahta voi 

tarkastella täysin eristyksissä toisistaan suhteessa immersion kokemukseen. 

Kokijan täytyy ensin kiinnostua esityksestä ennen kuin uppoutuminen siihen on 

mahdollista.  

Nicholas Burbules yhdistää lisäksi virtuaalisuuden käsitteen suoraan 

mentaalisen immersion kokemukseen. Hänen mukaansa virtuaalisuus as if -

kokemuksena liittyy hetken välittömyydestä irtautumisen tunteeseen, mikä voi 

syntyä yhtä hyvin kirjasta, elokuvasta tai keskustelusta toisen kanssa.69 Immersio 

ja kokemusmaailmamme virtuaalisuus, eli hetken välittömyydestä irtautumisen 

kyky yleensä, ovat siis lähellä toisiaan. Kenties immersion tärkein tehtävä on 

mediasta ja tilanteesta riippumatta irrottaa kokijansa hetken välittömyydestä ja 

nostaa kaikelle kokemukselle yhteinen virtuaalinen olemus esiin. Immersiivinen 

kokemus saattaa syntyä aistimusten perusteella, mutta syntyessään se irrottaa 

tietoisuuden aistimusten välittömyydestä ja palauttaa sen takaisin mielen 

virtuaaliseen tilaan vertaamaan sillä hetkellä koettua asiaa johonkin aikaisemmin 

koettuun ja näiden kokemusten väliltä löytyviin universaaleihin piirteisiin. Tämä 

heijastelee myös luvussa yksi käsiteltyjä Bergsonin ja Deleuzen ajatuksia 

virtuaalisuudesta. 

LaValle tarkoittaa tietoisuudella, tai oikeastaan 

tiedostamattomuudella, että virtuaalitodellisuuden subjekti vaikuttaa 

tietämättömältä kokemuksensa keinotekoisuudesta. Hänet siis huijataan 

tuntemaan itsensä läsnä olevaksi virtuaalimaailmassa. Subjekti hyväksyy hänelle 

esitetyn virtuaalimaailman aidoksi ja luonnolliseksi paikaksi olla ja toimia.70 Vaikka 

LaValle korostaa määritelmässään aistiärsykkeiden tiedostamattomuutta, minkä 

avulla organismia huijataan uskomaan ne totena, on niiden hyväksyminen kenties 

parempi tapa selittää virtuaalitodellisuuden tuottama läsnäolon tunne. 

Nykyteknologian aistiärsykkeiden keinotekoisuus on varsinkin teknologiaan 

 
69 Burbules, 2004, s. 163. 
70 LaValle 2017, 3. 
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tottuneelle ihmiselle äärimmäisen helppo havaita, koska ärsykkeiden vastaanotto 

on haluttua, itse aiheutettua ja selkeästi irrallaan välineiden ja tekemisen tasolla 

muusta todellisuudesta: Käyttäjä päättää laittaa itse erityiset virtuaalilasit päähän 

ja suhtautuu suopealla uteliaisuudella siihen, mitä hänelle tullaan esittämään. 

Käyttäjä myös päättää itse, jos päättää, uppoutua havaittuun virtuaaliseen 

kokemukseen ja toimia sen vaatimusten mukaan jos haluaa. Kokemuksen voi myös 

lopettaa ja tuttuun maailmaan palata koska tahansa nostamalla virtuaalilasit pois 

silmiensä edestä.  

LaVallen pitäytyminen aistiharhojen paradigmassa juontaa juurensa 

perinteisiin filosofisiin dilemmoihin, kuten Platonin luolavertaukseen (ks. 13) ja 

Descartesin pahaan demoniin 71 , mutta niissä pitäytyminen virtuaalitodellisuu-

desta puhuttaessa ei ole nykyteknologian valossa erityisen perusteltua. Ihmisellä 

on verrattoman tarkka kyky virtuaaliympäristöjen ”vikojen” löytämiseen. Aidon 

näköiseksi tarkoitettu ympäristö vaatii suurta pinnistelyä vaikuttaakseen täysin 

luonnolliselta. Tietoisuuden ja aistien välillä toimiva mediateknologia vääristää 

luonnollisen havaitsemisen tapaamme riittävästi, että huoli toden ja simulaation 

erottamattomuudesta voidaan kokea toistaiseksi aiheettomaksi. Jaron Lanierin 

mukaan virtuaalitodellisuus on riittävän karkea simulaatio todellisuudesta, jotta 

se onnistuu kasvattamaan arvostustamme fyysistä todellisuutta ja sen syvyyttä 

kohtaan.72 Virtuaalimaailma on siis hänen mukaansa fyysisen maailman eettinen 

vastapari, joka muistuttaa meille todellisuutemme hienoudesta. 

Huijatuksi tuleminen on LaVallen määritelmälle kuitenkin keskeistä 

kahdesta syystä johtuen. Hänen esimerkkinsä virtuaalitodellisuuden 

kohdeorganismeista on ihmistä laajempi, jolloin kokemuksen tiedostavuudesta tai 

tahdonalaisuudesta ei voida olla varmoja. Sen lisäksi huijatuksi tuleminen on 

LaVallen mukaan neurologisesti täysin perusteltavissa oleva väite: Aivot voivat 

 
71 LaValle 2017, 4. 
72 ”Seventh VR Definition: A coarser, simulated reality fosters appreciation of the depth of 
physical reality in comparison. As VR progresses in the future, human perception will be nurtured 
by it and will learn to find ever more depth in physical reality.” Lanier, 2017, 50. 
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tunnistaa virtuaalisia tiloja samaan tapaan kuin oikeita ympäristöjä73, vaikka tämä 

reaktio olisikin tiedostamaton. Virtuaalitodellisuus voi siis vaikuttaa meihin 

monilla muillakin tavoilla, jotka jäävät tietoisuuden tuolle puolen ja neurologisen 

tutkimuksen selitettäväksi. Virtuaalitodellisuus on siis immersion (tietoisen ja 

osallistavan uppoutumisen), sekä (neurologisesti) tiedostamattoman huijatuksi 

tulemisen interaktiivinen teknologia, mikä yhdessä mahdollistaa esimerkiksi 

monenlaiset oppimisprosessit. LaVallen mukaan olennaisinta kuitenkin on se, että 

käyttäjän havaintomaailmaa ylipäätään muutetaan synteettisten signaalien avulla, 

ei se uskooko käyttäjä todella olevansa läsnä todellisessa vai virtuaalisessa 

ympäristössä.74 

Myös englanninkielinen make-believe on hyödyllinen termi 

kuvaamaan immersiota, sillä se korostaa itsesuggestiivisen kuvittelukyvyn 

merkitystä uppoutumisen kokemuksessa.  Jostain fiktiivisestä kuten leikistä, 

pelistä tai taideteoksesta tehdään tietoisesti todellisemman tuntuinen siihen 

uppoutumalla. Toinen hieman vastaavanlainen estetiikan käsite, joka saattaisi olla 

hyödyllinen immersion roolia ja monimuotoisuutta virtuaalitodellisuuden 

kokemuksessa tarkasteltaessa, on aesthetic engagement, eli esteettinen 

sitoutuminen tai heittäytyminen: Heittäytymisen käsite kuvaa esteettistä 

asennetta, jossa kokijan ja kokemuksen kohteen välistä käsitteellistä tai fyysistä 

eroa kavennetaan tietoisesti heittäytymällä näiden väliin avautuvaan tilanteeseen. 

Esteettinen kokemus tai arvo sijaitsee kanssakäymisessä taideteoksen ja sen 

kokijan välillä, sekä erilaisissa tietoisissa strategioissa joilla tätä kanssakäymistä 

rakennetaan, kuten esimerkiksi moniaistisissa, kehollisissa ja verbaalisissa. 75 

Esteettinen heittäytyminen tarkoittaa myös sitä, että taiteen havaitsijalla ja 

tulkitsijalla on esteettisen kokemuksen synnyssä selkeä rooli ja vastuu, joka ohjaa 

 
73 LaValle 2017, 4. 
74”The most important idea of VR is that the user’s perception of reality has been altered through 
engineering, rather than whether the environment they believe they are in seems more “real” or 
“virtual”.” LaValle 2017, 5. 
75 Berleant, 2013. 
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kokemusta, tietoisesti tai tiedostamatta, haluttuun suuntaan. Se sallii 

taideteoksen lisäksi kokijallekin autonomisen aseman esteettisessä kokemuksessa. 

2.3. Aistipalaute ja interaktiivisuus 
Shermanin ja Craigin seuraava avainelementti, aistipalaute (sensory feedback), 

liittyy olennaisesti immersioon ja interaktiivisuuteen. Virtuaalitodellisuudessa 

immersioon pyritään aisti-immersion kautta tuomalla keho (tai useimmiten vain 

tietyt osat kehosta, kuten pää ja kädet) virtuaalimaailmaan erittäin välittömiä 

aistiärsykkeitä tuottavien laitteiden, kuten virtuaalilasien, kuulokkeiden ja 

haptisten käyttöliittymien ja ohjaimien avulla. Nämä laitteet tunnistavat käyttäjän 

asennon ja paikan fyysisessä tilassa. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että 

käyttäjä voi vaikuttaa virtuaalimaailmaan monin tavoin, minimitapauksessa 

katselemalla ympärilleen niin, että näkymä muuttuu suhteessa katseen 

liikkeeseen. Toisin sanoen virtuaalimaailma reagoi käyttäjän toimintaan 

välittömästi matkien sitä, kuinka aistimme audiovisuaalisesti ympäröivän fyysisen 

maailman.76 

Määritelmän neljäs avainelementti on interaktiivisuus, eli 

vuorovaikutus käyttäjän ja virtuaalimaailman välillä. Virtuaalimaailman 

interaktiivisuus liittyy läheisesti mielekkään ympäristökokemuksen 

audiovisuaalisten perusominaisuuksien suunnitteluun. Shermanin ja Craigin 

mukaan:  

”Kyky vaikuttaa tietokonemallinnetun maailman toimintaan on yksi 
tapa kuvailla interaktiivisuutta. Käyttäjän kyky muuttaa 
katselupistettä maailman sisällä on toinen. Interaktiivinen fiktio 
voidaan määritellä sen perusteella, kuinka käyttäjä/pelaaja kykenee 
olemaan tekemisissä virtuaalimaailman kanssa liikkumalla eri 
paikkoihin, poimimalla esineitä, kääntämällä kytkimiä ja niin 
edelleen. Virtuaalitodellisuuteen liittyy kuitenkin keskeisemmin kyky 
liikkua maailmassa fyysisin keinoin, esimerkiksi hakeutumalla uuteen 
katselupisteeseen liikuttamalla päätä.”77 

 
76 “…virtual reality is a medium that allows us to have a simulated experience approaching that of 
physical reality.” Sherman & Craig, 2003, 10. 
77 “The ability to affect a computer-based world describes one form of interactivity. Another form 
is the ability to change one's viewpoint within a world. Interactive fiction can be defined in terms 
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Virtuaalimaailman interaktiivisuuteen vaikuttavat myös 

virtuaalitodellisuusjärjestelmän ominaisuudet, eli laitteiston kyky tunnistaa 

liikettä tilassa ja mahdollistaa muita interaktiivisuuden tapoja, joita kuvailin jo 

luvussa yksi. Myös käyttäjän keho ja kognitio erinäisine rajoitteineen ja 

mahdollisuuksineen vaikuttavat virtuaalimaailman interaktiivisuuden 

toteutumiseen käytännössä. 

Targeted behaviour eli toivotunlainen käytös tarkoittaa LaVallen 

määritelmässä sitä, että virtuaalitodellisuuskokemuksen käyttäjä kokee 

virtuaalitodellisuudessa jotain sellaista, mitä kokemuksen suunnittelija on 

tarkoituksellisesti yrittänyt saada aikaan. 78  Jokaiselle virtuaalitodellisuus-

kokemukselle on siis hänen mukaansa mahdollista määrittää oikea tulkinta tekijän 

intention mukaan. Mikäli kokijan tulkinta tai toiminta on vääränlaista verrattuna 

tekijän pyrkimyksiin, on tekijällä vastuu ja mahdollisuus muuttaa luomaansa 

sovellusta siten, että haluttuun tulkintaan ja sitä seuraavaan toimintaan päästään. 

Tämä toiminta voi olla esimerkiksi lentämistä, kävelemistä, tutkiskelua, oleskelua 

ja jutustelua toisten VR-käyttäjien kanssa.  

2.4. Virtuaalimaailmojen materiaalisuus 
Tässä välissä suuntaan katseeni hetkeksi virtuaalimaailmojen materiaalisuuteen 

ennen kuin käsittelen virtuaalimaailmojen sisältötyyppejä, tulkintaa ja 

vuorovaikutusta tarkemmin. Virtuaalitodellisuus on usein niin vaikuttava 

illusorinen kokemus, että systemaattisen tulkinnan kysymykset siitä saattavat 

unohtua ja huomio liukua ontologiseen ihmettelyyn. Erityisesti 

virtuaalitodellisuuden ensikäyttäjillä on usein hurmioitunut ajatus, että 

virtuaalitodellisuudessa koettu maailma edustaa jonkinlaista toista todellisuuden 

tasoa. Jopa harjaantuneemmallekin käyttäjälle kysymys virtuaalimaailman 

 
of the user/player's ability to interact with a world by changing locations, picking up objects and 
setting them down, flipping switches, and so on. Virtual reality is more closely associated with 
the ability of the participant to move physically within the world, obtaining a new vantage point 
through movements of the head.” Sherman & Craig, 2003, 11. Suomennos oma. 
78 LaValle 2017, 1. 
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olevaisuudesta sekä ihmisen tietoisuuden suhteesta siihen saattaa olla 

mystifioituun pohdiskeluun johtava miete, joka juontaa juurensa The Matrixin 

kaltaisiin viihdefilosofisiin taideteoksiin.  

Virtuaalitodellisuuden ontologisointi kertoo ensinnäkin 

diskursiivisen tulkintakehyksen tarpeellisuudesta, eli kuinka fiktio, julkinen 

keskustelu ja niistä diskursiivisessa prosessissa syntyvä mielikuvitus paitsi 

määrittelevät teknologisen kehityksen mahdollisia ja mahdottomia suuntia (ja 

liittyvät tällä tavalla olennaisesti konkreettiseen teknologiseen kehitykseen), myös 

ohjaavat henkilökohtaista suhdetta ja tapaamme kokea teknologia. Toisaalta 

virtuaalitodellisuuden mystinen ontologisointi kutsuu myös määrittelemään 

virtuaalitodellisuuden sellaisella tavalla, joka demystifioi sen pohjimmaisen 

luonteen ja auttaa ymmärtämään virtuaalitodellisuuden olemusta.  

Kuinka siis voimme päästä tälle pohjatasolle sukeltamatta naiiveihin 

metafyysisiin spekulaatioihin toisesta todellisuudesta, joka elää tietokoneiden 

sisällä ja ilmenee meille virtuaalilaseissa? Vastaus on ottaa lähtökohdaksemme 

digitaalisen materiaalisuuden prosessi ja ajatella virtuaalimaailmaa sellaisena kuin 

se ei juuri koskaan ilmene keskivertokäyttäjälleen, ainoastaan tekijöilleen: 

Tietokoneen laskennan ja performatiivisen79 ohjelmointikielen komentosarjan, eli 

koodin, materiaalisen prosessin kautta. Tämä ajatus on lainattu videopelitutkija 

Olli Tapio Leinolta, joka on alun perin soveltanut sitä pelien fenomenologiseen 

tulkintaan ja erityisesti videopelien erityismäärittelyyn materiaalisuutensa 

pohjalta. Leino on tutkinut erityisesti yksinpelattavia tietokonepelejä, sillä niiden 

 
79 Performatiivit ovat kielenkäytön muoto, jossa lauseella suoritetaan myös sen verbaalisen 
ilmaisun ulkopuolinen vaikutus. Klassisia esimerkkejä performatiiveista ovat mm. papin 
julistus: ”Julistan teidät aviopuolisoiksi!”, tai tuomarin: ”Totean teidät syylliseksi.”, joka muuttaa 
lausumalla asianomaisten juridisen statuksen, kuin noidan loitsu konsanaan. Performatiivien 
klassinen esimerkki houkuttelee kuitenkin mietiskelemään myös ohjelmointikieliä, joilla 
rakennetaan tietokoneohjelmia. Kielellä voi olla monenlaisia vaikutuksia, ja ohjelmointikielten 
vaikutukset ulottuvat syvälle tietokoneiden kykyyn luoda graafisia ja funktionaalisia 
kokonaisuuksia ja lopulta jopa virtuaalitodellisuuksia. Oikeastaan vain ohjelmointikielen kyky 
performoida on sen totuusarvon mitta, sillä sen lauseet harvoin tarkoittavat mitään muuta 
mielekästä (luonnollisella kielellä) kuin komentosarjoja, jotka vain erityisen syntaksin ymmärtävät 
voivat tunnistaa. Tällöinkin tunnistaminen ulottuu lähinnä kielen komentavan toiminnan 
ennakoimiseen, eli toimiiko koodi vai ei. 
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materiaalisuus ilmenee virtuaalimaailman vastustuksena pelaajan yrityksiin 

pärjätä pelissä.80 Videopeli on prosessi, jossa peliartefakti sisältää joukon sääntöjä, 

jotka reagoivat pelaajan tekemisiin. Jos pelaaja epäonnistuu kriittisesti, hänen 

pelinsä loppuu, koska peliartefakti päättää sääntöjensä pohjalta niin. Videopeli on 

siis jollain tasolla autonominen suhteessaan pelaajaan, sillä se arvioi pelaajan 

pärjäämistä, kannattelee itse itseään ja määrittelee rajansa ja vastustuksensa 

pelaajan toimia kohtaan interaktiivisesta materiaalisuudestaan johtuen. Koska 

videopelit ja virtuaalitodellisuus ovat hyvin samanlaisia materiaaliselta 

prosessiltaan81, on tämä muotoilu paitsi täysin sopiva, myös äärimmäisen tärkeä 

sovellettavaksi myös virtuaalitodellisuuden fenomenologisessa tutkimuksessa. 

Virtuaalimaailmat ovat pohjimmiltaan digitaalisia artefakteja, jotka koetaan 

erityisen virtuaalitodellisuuslaitteiston avulla tilallisina ja kehollisesti läsnä olevina 

mielekkäinä ja puoliautonomisina maailmoina.  

Leino on paitsi löytänyt videopelien digitaalisen materiaalisuuden 

perustan koodista ja laskennasta myös haastaa lukijansa tulkitsemaan tämän 

materiaalisen prosessin ilmenemistä pelaamisen aikana. Kysymys 

materiaalisuudesta siis herättää myös estetiikan kysymyksen kokemuksesta ja 

tulkinnasta suhteessa materiaalisuuteen. Koodin tasolla jokainen tapahtuma on 

kirjattu monimutkaisten materiaalisten tapahtumien joukkoon, jotka etenevät 

vääjäämättömän syy-seuraussuhteen ohjaamina. Tämän prosessin ilmeneminen 

virtuaalitodellisuuden tai videopelin kokijalle on kuitenkin radikaalisti erilainen 

tapahtuma kuin sen toteutuminen materiaalisessa perustassa. Koodissa 

merkkijono voi tarkoittaa esimerkiksi avaruuden, objektien, pelaajan tekojen ja 

simuloitujen tapahtumien suhdetta toisiinsa, mutta virtuaalitodellisuuden kokija 

 
80 Leino, 2009, s. 11. 
81 Virtuaalitodellisuussovellukset ovat useimmiten luotu täysin samoilla teknisillä työkaluilla kuin 
videopelitkin. VR-sovellukset ovat kaikki siis pohjimmiltaan videopelejä muuten, paitsi 
käyttötarkoitukseltaan. Pelillisyyden ja ei-pelillisyyden dilemma on virtuaalitodellisuuden 
ytimessä. Jos sovelluksen materiaalinen prosessi on sama huolimatta siitä onko kyseessä peli vai 
ei, ainoastaan esteettiset ominaisuudet voivat erotella pelin ei-pelistä. Tällöin aukeaa laaja 
mahdollisuuksien kenttä, jossa taiteen ja ei-taiteen rajat ovat tulkittavissa. Kaikissa 
hyötysovelluksissa on vähän taidetta – mutta onko kaikissa VR-taideteoksissa hyötysovellusten 
ominaisuuksia? 
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näkee esimerkiksi pallon, huoneen, kukkakedon, ystävän petoksen, kohtalokkaan 

virheen tai sokaistumisen audiovisuaalisen esityksen. Sen lisäksi kokija myös kokee 

tämän esityksen erityisellä tavalla ja tulkitsee havaintoaan kokemustensa, 

kehonsa ja medialukutaitonsa pohjalta. 

Materiaalisesta prosessistaan huolimatta virtuaalimaailmat ovat 

tarkoitettu tulkittaviksi, ja ne voidaan ymmärtää virtuaalitodellisuutena 

ainoastaan kehollisesti tulkittuina. Tämän takia digitaaliselle artefaktille, siis 

ihmisen tietokoneella luomalle esineelle, on pakko avata radikaali tulkinnallinen 

status ja etsiä sille ominaisia ilmaisukeinoja. Digitaalinen artefakti tasapainoilee 

määrittävän digitaalisen materiaalisuuden ja radikaalisti avoimen tulkinnan välillä, 

joka kumpuaa siitä, että interaktiivinen virtuaalimaailma koetaan aina jonain. Tätä 

kutsutaan fenomenologiassa intentionaalisuudeksi. Joka tapauksessa digitaalisten 

artefaktien tulkinta on nykyhetken ja tulevaisuuden ruuhkaisessa 

mediaympäristössä äärimmäisen tärkeä kyky, sillä ainoastaan tulkinnan avulla 

voidaan kyseenalaistaa tekniikan sovellukset ja niiden tarkoitus. 

2.5. Virtuaalimaailmojen monimuotoisuus ja tulkinta 
Virtuaalimaailmoja on hyvin monenlaisia koulutusympäristöistä pelimaailmoihin, 

matkailusovelluksiin, kiinteistöjen digitaalisiin kaksosiin, suunnittelusovelluksiin ja 

taideteoksiin. Monet virtuaalimaailmat jakavat keskenään samankaltaisen 

materiaalisuuden ja useita interaktiotapoja, mutta eroavat sen perusteella 

minkälaisen vaikutuksen niiden oletetaan tekevän käyttäjään, minkälaisia 

tavoitteita toiminnalle asetetaan ja minkälaisin säännöin käyttäjää ohjataan. 

Nämä säännöt perustuvat pitkälti sisältötyyppien hiljalleen hahmottuville 

konventioille, joista osa ovat selkeärajaisempia kuin toiset. Koulutussimulaatioissa 

tärkeintä on opittavaksi tarkoitettujen prosessien ilmentäminen ja toistaminen 

mahdollisimman autenttisesti, jotta käyttäjä oppisi prosessin. Pelissä tärkeää voi 

olla joko taidokas suoritus, vuorovaikutus hahmojen kanssa, ongelmanratkonta, 

puutarhanhoito tai vain uppoutuminen maailmaan ja sen tapahtumiin. 

Virtuaalimaailman interaktioiden määrä, laatu ja sopiminen virtuaaliympäristön 

esittämiin intuitiivisiin toiminnan mahdollisuuksiin vaikuttavat suuresti siihen, 
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kuinka uskottavalta maailma tuntuu. Ovien tulee avautua, vipujen kääntyä, 

nappuloiden painamisella pitää olla selkeä vaikutus, esineiden tulee olla 

poimittavia ja niin edelleen, jotta käyttäjä uppoutuisi virtuaalimaailman 

toimintaan syvemmin ja siten käsittäisi sen toiminnan johdonmukaisuuden.   

Yksi keskeisimmistä interaktiivisuuden muodoista 

virtuaalitodellisuudessa on liikkuminen. Se onnistuu esimerkiksi kävelemällä omin 

jaloin, mutta tällainen luonnollinen liike rajoittuu useimmiten käytettävissä olevan 

huoneen koon ja laitteiston kaapeleiden pituuteen. Yksi tapa ratkaista 

rajoittuneen liikkumisen haaste virtuaalitodellisuudessa on suunnitella sovellus 

niin, että kaikki tapahtumat sovitetaan käytettävissä olevan huoneen kokoon. 

Tämä on melko yleinen käytäntö varsinkin paikkasidonnaisissa installaatioissa, 

joiden käyttökokemus voidaan ennakoida jo sovelluksen suunnitteluvaiheessa, 

kuten museoiden, gallerioiden ja huvipuistojen virtuaalitodellisuuskokemuksissa. 

Tämä yksinkertaistaa sovelluksen käyttöä huomattavasti, sillä kokijalle ei tarvitse 

opettaa sovelluksen aikana muita liikkumistapoja, kuin käveleminen paikasta 

toiseen. 

Useat virtuaalitodellisuussovellukset tapahtuvat kuitenkin 

virtuaalimaailmoissa, joiden laajuus ylittää käytössä olevan fyysisen tilan 

laajuuden, tai joissa liikkumistapa on virtuaalimaailman tapahtumien vuoksi 

esimerkiksi lentämistä tai autolla ajamista. Tällaisissa sovelluksissa käyttäjän on 

mahdotonta liikkua kävellen virtuaalimaailmassa sen koko laajuudella. 

Liikkumisesta onkin tullut yksi virtuaalitodellisuuden keskeisistä suunnittelun 

haasteista, sillä huonosti suunnitellut liikkumistavat voivat aiheuttaa käyttäjälle 

epämukavuutta tai jopa pahoinvointia.82 Tämä ilmiö tunnetaan nimellä simulator 

sickness. Tasapainoaistin ja asento- ja liikeaistin tuntemukset eivät ole samassa 

tilanteessa näköaistimusten kanssa, jos niille syötetään ristiriitaista informaatiota. 

Tällainen vaikutus saattaa syntyä esimerkiksi siten, että virtuaalitodellisuuden 

näkymää liikutetaan mielivaltaisesti ja nopeasti johonkin suuntaan ilman käyttäjän 

 
82 Oculus, 2020. 
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oman ruumiin liikettä tai muuta tietoista vaikutusta. Tämän vuoksi eri sovelluksiin 

on suunniteltu useita muita liikkumiskeinoja, joita toteutetaan esimerkiksi 

näppäinkomennoin, käsiä heiluttamalla vartalon sivulla (aivan kuin kävelisit ja 

hiihtäisit samanaikaisesti), osoittaen tai katseohjauksella. Osoittaminen, mitä 

kutsutaan myös teleportaatioksi tai blink-liikkumiseksi, toimii siten, että käyttäjä 

osoittaa virtuaalimaailmassa käsiohjaimellaan paikkaa, johon haluaa siirtyä, ja 

painaa sitten nappia vahvistaakseen liikkeen. Tällöin virtuaalitodellisuudessa 

liikkuminen siirtyy intuitiivisen kehollisesta liikkeestä toiseen viitekehykseen, jota 

voidaan kutsua teknisessä mielessä navigoinniksi. Käyttäjälle pitää opettaa 

virtuaalimaailmoissa suunnistamisen tekninen käyttöliittymä kuten 

näppäinkomennot, sekä tietenkin se, että omin jaloin käveleminen on hyvin 

rajoittunutta.  

 Interaktiivisuutta voidaankin ajatella myös käyttäjän 

asennoitumisen ja ympäristön toimintojen yhdenmukaisuutena. Mikäli käyttäjä 

tunnistaa esimerkiksi valokatkaisijan virtuaaliympäristössä, se kutsuu 

automaattisesti painamaan katkaisijaa. Mikäli katkaisija toimii kuten käyttäjä 

olettaakin sen toimivan ja sammuttaa valot, syvenee käyttäjän 

vuorovaikutuksellinen suhde virtuaaliympäristöön. Mikäli katkaisija ei toimikaan, 

eli se on luotu vain ei-interaktiiviseksi graafiseksi elementiksi seinään, saattaa 

virtuaalitodellisuuden toiminnan mahdollisuuksista välittyä hyvin pinnallinen 

vaikutelma. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole ongelma, mikäli sovelluksen 

tarkoituksena ei ole saada käyttäjää uppoutumaan syvästi juuri tällaiseen 

interaktiivisuuden tapaan.  

Mikä tarkalleen sitten erottelee esimerkiksi virtuaalitodellisuuden 

taideteoksen monista muista sovelluksista, jotka rakentuvat samanlaisista 

materiaalisista osista? Tähän on luvassa sekä kontekstiin että  vuorovaikutukseen 

perustuva selitys. Taiteen perusteellinen erottautuminen yhteiskunnallisesti 

muista aktiviteetin lajeista juontaa juurensa 1700-luvulle Immanuel Kantin 

filosofiaan ja pyyteettömyyden käsitteeseen. Kantin mukaan riippumaton, puhdas 

ja itsessään arvokas eli pyyteetön esteettinen asia on aina erotettavissa 
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käytännöllisesti tai muuten välillisesti arvokkaista asioista. Ainoastaan pyyteetön 

makuarvostelmamme teoksesta määrittää sen arvon, eivät teoksen 

havainnoimisen miellyttävyys tai teoksen mukautuminen johonkin käsitteeseen, 

kuten tarkoituksenmukaisuuteen tai merkitykseen. Maku on ihmisen kyky 

muodostaa pyyteettömiä arvostelmia taideteoksista ja positiivisen pyyteettömän 

arvostelman kohde on aina kaunis. Kantin teoria makuarvostelmasta saattaa olla 

eksplisiittisesti luettuna nykyisen taidekäsityksen valossa hieman liian ahdas, 

mutta sen vaikutus taiteen erottautumisessa muista aktiviteetin lajeista on ollut 

erittäin suuri.83  

Käytännössä erilaiset virtuaalitodellisuuden sisältötyypit on helppo 

erottaa toisistaan niitä ympäröivän diskurssin, tuotannon ja esityspaikkojen avulla, 

sillä virtuaalitodellisuus on osa todellisuutemme jatkumoa ja siellä toistuvat 

muulle yhteiskunnalle tyypilliset arvoasetelmat. Yhteiskunnassa on 

pääsääntöisesti hyvin helppoa erottaa taiteellinen konteksti muusta elämästä jo 

yksin sen perusteella, kuinka ennalta odotettavilla tavoilla taidetta esitellään: 

gallerioissa, museoissa, elokuvateattereissa ja kaduilla taidetta ympäröivät 

tietynlaiset käytännöt ja sosiaaliset koreografiat. Taide kuuluu omien sosiaalisten 

käytäntöjensä ja paikkojensa muodostamaan taidemaailmaan ja poistuu sen 

säännönmukaisuudesta lähinnä avant-garde -teosten tapauksissa, joiden tarkoitus 

on koetella taiteen ja ei-taiteen rajoja, tai kulkea tietoisesti niiden tuolle puolen 

yhteiskunnallisena kannanottona. Samanlainen kontekstuaalinen suhtautuminen 

tekee virtuaalitodellisuuden taiteen tunnistamisen yhteiskunnallisessa mielessä 

hyvin helpoksi. Jos samassa tilassa on esitteillä useita erityyppisiä sovelluksia, 

niiden esillepanosta, esittelijästä ja esittelytilanteesta on mahdollista tunnistaa 

sovellukselle tarkoitettu ennakkoasenne. Tämä yksityiskohta myös korostaa sitä, 

kuinka tärkeä osa esillepano on virtuaalitodellisuutta: käyttäjän kokemus 

virtuaalitodellisuudessa voi olla hyvin erilainen riippuen siitä mikä edeltää 

virtuaalilasien pukemista ja mitä tapahtuu sen jälkeen. 

 
83 Berleant, 1993, s. 12. 
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Tämä ulkoista kehystä koskeva selitys ei kuitenkaan riitä vastaamaan 

kysymykseen, joka sijaitsee paljon syvemmällä virtuaalitodellisuuden sisällä. Vasta 

astuminen virtuaalitodellisuuteen ja sovelluksen tulkitseminen puhtaasti 

sovelluksen sisällä esiintyvien piirteiden perusteella nostaa tulkinnan kysymykset 

todella esiin. Kantin muotoilemalla pyyteettömyyden teesillä on nimittäin taiteen 

yhteiskunnallista eriytymistäkin syvällisempi vaikutus. Kant nimittäin palautti 

esteettisen arvostelman avulla taiteen arvon havaitusta objektista havaitsevan 

subjektin varaan ja oli näin omalta osaltaan luomassa estetiikkaa, jossa havaitsijan 

ja teoksen välinen kanssakäyminen on noussut esteettisen kokemuksen keskiöön. 

Kauneus ei kohoakaan vain kauniista esineistä, vaan monet tulkitsijan 

ominaisuudet, kuten asenne, toiminta, tunne ja tieto vaikuttavat kokemukseen 

yhtä lailla. Vaikka kokija voi periaatteessa asennoitua mihin tahansa 

virtuaalitodellisuuden sovellukseen taideteoksen lailla, aivan kuten 

taidemaailmassakin arkiesineet on tuotu osaksi näyttelyitä jo sata vuotta sitten, ja 

pyrkiä vapauttamaan tulkintansa radikaalisti sovelluksen tarkoitetuista 

päämääristä, on tällaisen tulkinnan esteettinen arvo kyseenalaista: mikä 

tarkalleen esimerkiksi tekisi koulutussovelluksista taiteellisia? Kenties 

virtuaaliympäristön materiaalinen dekonstruktio, tilanteen ideologinen analyysi 

tai kokemusta kommentoiva metateksti saattaisivat olla tällaisia taktiikoita.  

Virtuaalitodellisuuden taiteessa vuorovaikutuksen lainalaisuudet 

ovatkin hyötysovelluksiin nähden nurinkuriset, sillä mysteeri, tavoitteiltaan 

avoimempi teoksessa läsnä oleminen, asioiden kokeilu ja tarkkailu ovat 

interaktiivisten installaatioteosten84 olennaisia piirteitä. Käyttäjän pitää olla usein 

aktiivinen toimija, jotta teos varsinaisesti avautuu. Luvussa yksi mainittu Kalle 

Rasinkankaan taideinstallaatio World Space rajoittaa käyttäjän kuljettamaan 

tuolia, liikkumaan ja katselemaan ympärilleen, sillä muulla toiminnalla ei ole 

 
84 Virtuaalitodellisuuden taide ei rajoitu ainoastaan interaktiivisiin installaatioihin, vaikka ne 
ovatkin virtuaalitodellisuuden materiaalisuutta parhaiten hyödyntäviä esimerkkejä. Jotkin teokset 
ovat lähempänä elokuvan lineaarista tarinankerrontaa, mutta sallivat osittaisen 
vuorovaikutuksen, kuten liikkeen teoksen kuvaamassa tilassa. 360-asteen kameroilla kuvatuissa 
elokuvissa interaktiivisuus on usein rajattu eri suuntiin katselemiseen. 
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vaikutusta virtuaalimaailmaan. Nämä tarkkaan rajatut keinot voivat kuitenkin 

muodostaa hyvin monipuolisen vuorovaikutuksen kehon ja virtuaalimaailman 

välillä. Käyttäjälle ei tietenkään kerrota suoraan mikä ”toimii” ja mikä ei, sillä 

vuorovaikutuksen keinojen löytäminen itse tekemällä ja teosta tutkimalla kuuluu 

sen taiteelliseen antiin ja viehätykseen. Liiallinen opastaminen saattaisi olla jopa 

sangen ei-taiteellista ja veisi teosta lähemmäksi opetussovellusta tai muita 

sovellustyyppejä, joissa vuorovaikutuksen tarkat tavat on syytä tehdä käyttäjälle 

selväksi, jotta hän saa sovelluksesta tarkoitetun kokemuksen.  

World Spacen lisäksi toinen esimerkki tästä on Lauren Moffattin 

installaatio Beyond the Rubicon85, jossa kokija kohtaa seitsemän ilmassa leijuvaa 

veistosta pienessä galleriatilassa. Veistoksissa ja ympäristössä yhdistyvät monet 

erilaiset virtuaaliset materiaalijäljitelmät rakeisesta mustavalkofilmistä 3D-

mallinnettuihin vartaloihin, joiden graafinen alkuperä on elokuva- ja 

televisiokuvissa. Nämä leijuvat ruumiinjäsenet ovat kuitenkin groteskin 

vääristyneitä mallinnusprosessissa, minkä johdosta niillä on oma virtuaalinen 

materiaalisuutensa toismaailmallisina ja vieraina esineinä. Kanssakäyminen 

näiden veistosten kanssa on teoksessa sangen vapaata ja määrittelemätöntä: 

kokija voi ottaa veistoksista kiinni ja katsella niitä eri puolilta tai työnnellä niitä 

ilmassa eri suuntiin, mikä synnyttää äänimaiseman ja värinän tunteen 

käsiohjaimessa. Teoksella on kuitenkin alku ja loppu, sillä veistokset eivät kestä 

kosketusta ikuisesti, ja ne lopulta hajoavat sirpaleiksi ja katoavat virtuaaliseen 

eetteriin. Tälle kanssakäymiselle ei kuitenkaan ole minkäänlaista opastusta tai 

 
85 ”The viewer encounters seven sculptural objects suspended in a confined gallery space. The 
grainy black and white walls of the enclosure suggest the texture of film stock. The sculptures 
themselves are distorted 3D renderings of bodies created by scanning moving images from film 
and television. Depending on the visitor’s point of view, the objects shift from resembling familiar 
depictions of young heroines to evoking grotesque cubist portraiture based on the erratic success 
of the scanning process. In addition to their changing visual composition, the objects have 
distinct aural signatures that comprise the piece’s soundscape, underscoring the multisensory 
fabrication of space. As visitors virtually touch these objects, the hand controllers rumble until 
the sculpture fractures into digital fragments, producing momentary static and finally silence.” 
Moffatt, 2018, Harry Burson. https://www.deptique.net/ongoing/beyond-the-rubicon/ 
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polkua alusta loppuun. Kun jokainen veistos on hajonnut, teos loppuu ja 

käynnistyy uudestaan palaten alkuun.  

Virtuaalitodellisuudessa kuitenkin jokainen sovellus on hieman kuin 

taideteos, vaikka se pyrkisi esimerkiksi simuloimaan lentäjien koulutustilannetta, 

sillä simulaatioiden syntyprosessi ja tekotavat ovat hyvin samanlaisia kuin 

taidesovellustenkin. Tietokonegrafiikka, koodi ja suunnittelu yhdistävät kaikkia 

virtuaalitodellisuuden sovelluksia. Lähinnä realismin taso eli tosielämän 

prosesseja, ulkonäköä ja tuntua vastaava esittävyys ja tyyliseikat erottavat 

tyylilajit toisistaan, joten tulkitsijalla on tässä eronteossa ratkaiseva rooli. Onko siis 

mielekästä soveltaa pyyteettömyyden käsitettä erottamaan virtuaalitodellisuuden 

taideteokset muista sisältötyypeistä? Kyllä ja ei. Pyyteettömyys on hyvä väline 

teoksen käytännön päämäärien arvioimiseen, mutta virtuaalitodellisuuden 

tulkinta ei rajoitu vain pyyteettömyyden käsitteen soveltamiseen, sillä tulkitsijalla, 

virtuaalisubjektilla, on virtuaalitodellisuudessa erittäin korostunut rooli teoksen 

määrittämisessä. Maailman audiovisuaalisen tyylin luoma tuntu, sen asettamat 

tavoitteet, sen sisältämät asenteet, ohjailevuus ja vastustus virtuaalisubjektin 

toimia kohtaan, vaikuttavat kaikki siihen kuinka teosta voidaan tulkita. 
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3: Virtuaalitodellisuus ja ruumiinfenomenologia: Merleau-
Ponty tietokonemaailmassa. 
 

Tässä luvussa virtuaalitodellisuutta ja sen kehollista tilakokemusta analysoidaan 

fenomenologian tutkimustradition, erityisesti Maurice Merleau-Pontyn 

eksistentialistisen ruumiinfenomenologian 86  avaamista näkökulmista. Hänen 

ajattelussaan esiintyy dynaamisesti kuvailtu kehon ja tilan kokemuksen analyysi, 

tietoisuuden, havaitsemisen ja toiminnan ykseys, sekä rajallisen ihmisen ja 

tapahtumina aukenevan maailman kiasmaattinen, eli yhteen punoutunut ja 

vastavuoroinen suhde.87 

3.1. Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia  
Merleau-Pontyn filosofian alkuperänä on ruumiissa elävä ja sen avulla maailmassa 

toimiva ajattelu, metodina havainnon ja merkityksen ihmettely ja tavoitteena 

yritys ymmärtää kuinka maailma avautuu havaitsijalleen. Merleau-Pontyn 

ajattelun lähtökohtina ovat myös perinteiset fenomenologiset teemat ja metodit: 

filosofian paluu asioihin itseensä, fenomenologinen reduktio, intentionaalisuus eli 

havainnon kohdistuminen johonkin kohteeseen 88 , sekä esipredikatiivisen eli 

käsitteellistä ajattelua edeltävän tiedon alkuperä.  

Fenomenologia ei ole Merleau-Pontylle jäykkä filosofinen metodi. Se 

on olemisen tutkimisen asenne tai tyyli, minkä korostaminen ei ole Merleau-

Pontyn kirjoitusten tapauksessa lainkaan liioiteltua. Tämä tyyli mahdollistaa 

ajattelun avoimuuden89 ja taipuisuuden, jonka keinoin maailman ja olemassaolon 

erottamatonta ykseyttä voidaan reflektoida uudelleen havainnossa sen sijaan, 

 
86 Merleau-Pontyn filosofiassa ja sen suomenkielisen kääntämisen perinteessä käytetään pääosin 
käsitettä ruumis, vaikka elävään ruumiiseen olisi mahdollista viitata myös suomen kielen 
käsitteiden vartalo tai keho avulla, joista erityisesti jälkimmäinen on kehitetty suomen kieleen 
elävän ruumiin erottelemiseksi kuolleesta ruumiista. Merleau-Pontyn ajatuksia esiteltäessä 
käytän sanaa ruumis, mutta muulta osin pyrin pitäytymään kehon käsitteessä. 
87 “In his overall metaphysical outlook, as in his view of time and history, Merleau-Ponty is a 
philosopher who emphasizes contingency, finitude, situatedness through incarnation, 
embodiment in just this structure of sensibility.” Moran, 2000, s. 427. 
88 Hotanen, 2003, s. 58. 
89 Hotanen, 2003, s. 59. 
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että reflektiota käytettäisiin tämän intuitiivisen maailman ykseyden purkamiseksi. 

Reflektio ei hänen mukaansa mahdollista maailman ymmärtämistä pienistä 

havaintohiukkasista lähtien, kuten klassisessa filosofiassa on ollut tapana ajatella, 

vaan toisinpäin: Ainoastaan minun itseni löytyminen kerta toisensa jälkeen 

kokonaisesta ymmärrettävästä maailmasta, kaiken reflektoitavan keskeltä osana 

sitä, tekee rationaalisesta reflektion aktista ja käsitteellisestä tiedosta 

mahdollisen.90 

”Asioihin itseensä palaaminen”, fenomenologian filosofinen 

pääteema, "tarkoittaa paluuta tähän maailmaan ennen tietoa, maailmaan, josta 

tieto aina puhuu ja johon verrattuna kaikki tieteellinen määritteleminen on 

abstraktia, merkin asemaan jäävää ja toissijaista, kuten maantiede verrattuna 

maisemaan, jossa liikkuessamme olemme ensin oppineet, mitä metsä, preeria tai 

joki ovat.” 91  Tämä paluu onnistuu reduktion metodin avulla, jolla torjutaan 

luonnollinen asenne, arkiajattelun ja erilaisten ennakkoasenteiden kerrokset, jotka 

estävät pääsymme asioihin itseensä.92 Asioilla itsessään ei kuitenkaan tarkoiteta 

tässä tapauksessa kokemuksen ylittävää objektiivista todellisuutta, vaan 

uskollisuutta ilmiöiden kohtaamisessa sellaisina kuin ne havaitsijalleen 

avautuvat. ”Merleau-Pontylle fenomenologia merkitsee sitä, että ’opitaan 

näkemään maailma’”. 93  Se on ihmetyksen kaltaista asioiden ilmenemisen 

tarkastelua elävässä kokemuksessa94, joka mahdollistaa paluun ”rationaalisuuden 

 
90 Schmidt, 1985, s. 42. 
91 Merleau-Ponty, 2000, s. 171. 
92 Juho Hotanen tiivistää esseessään Merleau-Pontyn luonnollisen asenteen fenomenologisen 
kritiikin oivallisesti: ”Mutta ainoa maailma, joka meille voi olla, on maailma, joka meille ilmenee. 
Tarkkaavaisuus ei voi sitä muuttaa, tai pikemminkin: ei ole olemassa tarkkaavaisuutta, joka 
tunkeutuisi maisemaamme ja valaisisi sen läpinäkyväksi.” Hotanen, 2003, s. 60.  Olivat tieteen 
instrumentit kuinka tarkkoja tahansa, eivät ne voi olettaa kurkottavansa oman toimintansa 
lähtökohtina toimivien perspektiivien tuolle puolen suoraan objektiiviseen tietoon. Moran, 2000, 
s. 420. Pitäytyminen asioissa itsessään voi kertoa ilmiöistä joskus jopa enemmän, ellei kyseessä 
ole esimerkiksi kvanttimekaniikan tapahtumat. Husserlin ja Merleau-Pontyn ajoista myös 
tieteellisen tiedon käsitystavat ovat todella joutuneet mullistumaan kvanttitason ”mahdottomien 
ilmiöiden” ilmetessä. Minkälaista olisi esimerkiksi kvanttimekaniikan fenomenologia? Voisiko 
virtuaalitodellisuus esimerkiksi toimia kvanttimekaniikan ilmiöitä havainnollistavana 
teknologiana? 
93 Luoto, 2012, s. 12. 
94 Luoto, 2012, s. 11. 
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alkulähteille”.95 ”Merleau-Pontylle filosofisen ihmetyksen aiheena on maailman 

arvoituksellinen tosiasiallisuus, il y a, se että jotain on olemassa. Tämä ”paljas 

oleminen”, jota filosofi pyrkii ilmaisemaan, muodostaa pohjan ja taustan kaikelle 

inhimilliselle toiminnalle, ajattelutoiminta mukaan lukien.”96 

Merleau-Pontyn seuraa fenomenologian alullepanijaa Edmund 

Husserlia (1859–1938) ja väittää, että maailma on lähtökohtaisesti tietoisuudelle 

suotuisa ja merkityksiä pursuileva mielekäs ympäristö, johon ihmisen havainto 

suuntautuu intentionaalisesti, eli aina johonkin asiaan kohdistuen. Tämän 

havainnon intentionaalisuuden taustalla on kuitenkin myös syvempi 

intentionaalisuuden kerros, ihmisen ruumiillisen eksistenssin taso.97 Ihminen on 

alkukantaisella ruumiillisen olemassaolon tasolla sitoutunut maailman 

mielekkääseen ja ymmärrettävään hahmoon. 98  Luodon mukaan: ”Merleau-

Pontyn ajattelua johdattaa yritys tavoittaa merkityksen syntymätila: hetki, jolloin 

aistittava, materiaalinen tilanne muuntuu merkitykseksi, joka ei kuitenkaan ole 

erotettavissa aistittavasta pohjastaan. Tämän vuoksi havainnon fenomenologia on 

ruumiillisen merkityksen filosofiaa, ei pelkkä eksistentialistinen tai 

elämänfilosofinen kanta.”99  

3.1.1. Ruumis 
Merleau-Pontyn mukaan oma ruumiimme on koko maailman ymmärtämisen, sekä 

käsitteellisen ajattelun alku ja juuri100, ja ehtymätön fenomenologinen asenne on 

tämän ruumiillisen olemassaolon heittäytymistä maailmaan, osallistumista. 

Ruumiillinen oleminen on alkuperäisin tietoisuutemme tila, jossa toimintamme 

yhtäaikainen rajallisuus ja avoimuus esiintyvät meille esipredikatiivisessa 

 
95 Luoto, 2012, s. 13. 
96 Luoto, 2012, s. 14. 
97 ”Husserl’s real insight, Merleau-Ponty Argued, lay ‘in the discovery, beneath the intentionality 
of representations, of a deeper intentionality, which others have called existence.’” Schmidt, 
1985, s. 41. 
98 “…Merleau-Ponty argued that Husserl came to elaborate a conception of ‘operative 
[fungierende] intentionality’ which — prior to all acts of positing, intending, judging, reflecting, or 
signifying — reveals a world which, far from being a blank slate awaiting the bestowal of 
significance, already had a distinctive physiognomy.” Schmidt, 1985, s. 41. 
99 Luoto, 2012, s. 15. 
100 Moran, 2000, s. 419. 
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muodossa. Emme siis kykene tavoittamaan alkuperäisintä olemisen kontekstia 

käsitteellisen ajattelun keinoin, sillä oleminen on mahdollista vain elämällä 

omassa ruumiissa ajallisten ja tilallisten rajoitteiden määrittäminä.  

Aika asettaa olemiselle temporaaliset rajat, kun taas ympäröivä tila 

ja oman kehomme motoriset ja aistimelliset ominaisuudet erityispiirteineen 

rajaavat toimintamme tilallisesti.101 Toisaalta nämä rajat ovat juuri se seikka, joka 

ylipäätään mahdollistaa havaintomme ja kokemuksemme itsestä ja muista. 102 

Ruumis antaakin meille ainoan mahdollisen rajatun näkökulman maailmaan, ja 

nimenomaan rajautuneisuus sallii myös tietynasteisen vapauden. On nimittäin 

sangen mahdotonta ajatella ihmisen kokemusmaailmaa ilman ruumista ja sen 

rakennetta: aistimien ja raajojen tietynlaista sijoittelua, aistien kapasiteettia ja 

soveltuvuutta tietynlaisiin tehtäviin, muistia ja niin edelleen. Ihmisruumiin 

rajoittuneisuus avaa myös väylän ruumiin moniselitteisyyteen sekä subjektina että 

objektina: ”…ruumiimme on kaksipuolista olemista: toisaalta se on olio olioiden 

joukossa ja toisaalta se näkee oliot ja koskettaa niitä; […] siinä yhdistyvät nämä 

kaksi ominaisuutta ja [että] sen kahtalainen kuuluminen sekä ”objektin” 

että ”subjektin” järjestykseen paljastaa aivan odottamattomia suhteita näiden 

kahden järjestyksen välillä.”103 

Merleau-Pontylle ruumiin käsite on avain objektin ja subjektin 

välisen dikotomian purkamiseen. Kartesiolaisessa filosofiassa objekti ja subjekti 

ovat toisistaan erotettuja kahteen erilliseen substanssiin, aineeseen ja henkeen, 

mutta Merleau-Pontylle jokaisen oma ruumis on sekä objektiivisen maailman 

ilmentymä että subjektin koti. Se on vartija, ”joka on hiljaa mukana kaikessa mitä 

sanon ja teen” 104  ja joka on myös tekemisissä muiden ruumiiden kanssa, 

uponneena samaan tilanteeseen. Sitä ei voi kohdata tai tutkia kuten objekteja 

muuten, jotka ilmenevät aina tietystä näkökulmasta käsin joko läsnä- tai 

 
101 Moran, 2000, s. 418. 
102 Luoto, 2012, s. 11. 
103 Merleau-Ponty, 2016, ss. 559-560. 
104 Merleau-Ponty, 2012, s. 418. 
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poissaolevana. 105  Siitä ei ole myöskään mahdollista kääntyä pois eikä se ole 

koskaan löydettävissä suoraan edestäni. Se voi olla sekä koskettava (objekteja 

tutkiva subjekti) että kosketettava (subjektille ilmenevä objekti.) Pääsy maailmaan 

ja sen toiminnan horisontteihin on siis mahdollinen vain havaitsevan ja toimivan 

ruumiin avulla, sillä olemassaolon ja ruumiillisuuden välillä ei ole eroa. Sen sijaan 

että minulla olisi ruumis, minä olen ruumiini. Merleau-Pontylle tietoisuus onkin 

ensisijaisesti ”minä voin” mieluummin kuin ”minä ajattelen että”106 ja puhdas järki 

on hänelle kauttaaltaan myös fyysistä ja aistimellista.107 

 Yksi Merleau-Pontylle ominaisimmista tavoista tutkia ruumista on 

keskittyä ruumiin normaalitoimintojen rajoilla tapahtuviin ilmiöihin, joilla on 

merkittävä yhteys tietoisuuteen. Taudit, vammat, mielen häiriöt ja sairaudet, 

harhat ja unet ovat kaikki kauttaaltaan tietoisuuden ruumiillisia tapahtumia108 ja 

paljastavat järjestelmämme toiminnan sen häiriintyessä. 109  Esimerkiksi 

luonnollisen ja alitajuisen liikkumisen kannalta merkittävät seikat, kuten ihmisen 

motorinen intuitio, virtuaalinen liikkuminen ja tilallinen hahmotuskyky ovat 

mahdottomia abstrahoitavia ilman kokemusta tai havaintoa niiden puutteesta, 

sillä ne kuuluvat välittömän kokemusmaailmamme esipredikatiiviseen 

perusainekseen. Toisaalta voimme tarkastella esimerkiksi ruumiillista 

olemistamme, kun alamme nukkumaan. Ensin ”kutsumme” unen luoksemme 

rauhoittumalla, mutta varsinainen nukahtaminen 110  on lopulta tahdostamme 

riippumaton salakavala tapahtuma.111 

3.1.2. Tila, havainto ja kiasma 
Merleau-Pontyn filosofiassa ruumis on keskipiste, joka muodostaa monitahoisen 

suhteiden verkostojen sen itsensä ja sitä ympäröivien asioiden kesken. Ruumiin 

tilallisuus ei ole määritettävissä paikkana koordinaatistossa, vaan tilanteena 

 
105 Hotanen, 2003, s. 61. 
106 Hotanen, 2003, s. 61. 
107 Moran, 2000, s. 423. 
108 Moran, 2000, s. 423. 
109 Moran, 2000, s. 419. 
110 Englanninkielen ilmaus ”fall asleep” kuvastaa nukahtamisen aktia mielestäni hienosti, sillä 
uneen nimenomaan ”langetaan” ilman tietoista päätöstä. 
111 Moran, 2000, s. 423. 
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suhteessa ympäristöön ja sen toiminnan mahdollisuuksiin. Ruumiillinen subjekti 

rakentaa tilansa suhteessa ruumiin ominaisuuksiin, sillä asiat ovat ensisijaisesti 

hahmotettuina läsnä sen edessä, takana ja ylä- tai alapuolella.112 Ruumiimme ei 

ainoastaan valtaa paikkaansa tilasta, vaan asuttaa tilaa ja luo suhteen siihen. 

Havaitseminen on tällaisen elävän kokemuksen syöksymistä maailmaan, siihen 

osallistumista. 113  Havaitseminen, liikkuminen, koskeminen, tunteminen, jopa 

puhe114 ja ajattelu, liittyvät kaikki erottamattomasti toisiinsa ruumiin kautta, joka 

on kaiken alkupiste. Koko maailma ei myöskään aukene havainnossa kerralla, vaan 

pieninä palasina, mikä on yksi ruumiillisen olemassaolon rajoituksista. Luoto 

kirjoittaa: 

”Havaitseminen, joka kietoo meidät joka hetki osaksi paljasta 
olemista, kuitenkin samalla peittää sen. Jokainen havainto avaa 
olioihin tietyn ruumiillisen näkökulman, joka tuo mukanaan 
toiminnan horisontin. Havainto on pääsy maailmaan, joka on 
olennaisesti keskeneräinen, samalla kun havainto itse jää aina 
avoimeksi toisenlaisille havainnoille ja toiminnan horisonteille.”115 

Merleau-Pontyn fenomenologia voidaankin tästä syystä nähdä 

osana transsendentaalisen filosofian perinnettä, jossa aikaisemmin puhtaalle 

järjelle varattu havainnon ja siitä syntyvän tiedon mahdollisuus palautetaan 

ruumiilliseen alkuperään.116 

Merleau-Ponty korostaa eritoten myöhäisessä tuotannossaan 

ruumiillisen olemisen ja ruumiin ulkopuolisen maailman syvällistä ja 

moniulotteista ykseyttä Lihan käsitteen avulla. Esseessään Punoutuminen – 

 
112 Hotanen, 2003, s. 61. 
113 “Perception for Merleau-Ponty, developing Husserl’s concept of ‘lived experience’ (Erlebnis, 
expérience vécue), is a manner in which we, as embodied beings, are projected into the world. 
We discover ourselves in a world, as a part of the world, but not as simple spatial objects in a 
spatial world.” Moran, 2000, s. 424. 
114 “Speech is a new sense organ for Merleau-Ponty which brings into focus meanings which 
would never otherwise arise. In speaking we take up a position in the world.” Moran, 2000, s. 
426. 
115 Luoto, 2012, s. 14. 
116 “The body discloses the world for us in a certain way. It is the transcendental condition for the 
possibility of experiencing objects at all, our means of communication with the world.” Moran, 
2000, s. 425.  Ja: “The real mystery is human embodiment itself which Cartesian, Humean and 
Kantian philosophy have all misunderstood and undervalued.” Moran, 2000, s. 427. 
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kiasma (L’Entrelacs – le chiasme (1964) Merleau-Ponty kuvailee, kuinka asioiden 

ulkoinen ja sisäinen ovat toisistaan erillään, mutta pohjimmiltaan kietoutuneita 

toisiinsa ja sidottuja samaan suureen maailman lihaan, josta kaikki ovat samalla 

tavalla osallisia. Merleau-Pontyn kuvaukset lihasta ovat hänen fenomenologisten 

tutkimustensa mystisimpiä osuuksia, sillä tämä ykseyden kokemus, joka 

saavutetaan vain katselemalla, koskettelemalla ja ihmettelemällä, on haaste myös 

filosofiselle kielenkäytölle. Lihan ilmenemisessä yhdistyvät ruumiillinen ajattelu, 

näkeminen ja kosketteleminen ja se liittyy erottamattomasti tapaan, jolla maailma 

toivottaa tervetulleeksi havaitsijan jo ennen tietoista havaintoa:  

”Tutkiskeluni ja sen annin, liikkeitteni ja koskettamieni asioiden 
välillä täytyy vallita periaatteellinen suhde, jonkinlainen sukulaisuus, 
jonka nojalla liikkeeni eivät ole vain ruumiillisen tilan epämääräisiä ja 
hetkellisiä muodostumia – niin kuin ameeban valejalat – vaan 
vihkiytymistä kosketeltavaan maailmaan ja avautumista sille.”117 

Toisaalta vaikka näkyvän ja kosketeltavan rekisterit risteilevät 

kokemuksessamme sulavasti, mahdollistaen meille luonnollisen maailman 

tutkimisen, jossa ei tarvitse varsinaisesti ajatella tai päättää milloin haluamme 

katsoa ja milloin koskettaa asioita118, nämä risteilevät rekisterit säilyttävät oman 

suvereeniutensa; 

”Näkyvä ja kosketettava ulottuvat toistensa alueille vastavuoroisesti 
ja ristikkäin; kummankin kartta on täydellinen, eivätkä ne silti sekoitu. 
Molemmat osat ovat totaalisia eivätkä silti yhteneväisiä.”119 

Liha myös sitoo meidät etäisyyksien halki ulottuvaan yhteyteen 

kaiken näkyvän kanssa. Etäisyys ja läheisyys, aistiva ja aistittava, koskeva ja 

kosketettava ovat keskenään sopusointuisia asioita, vaikka ne saattavat vaikuttaa 

toistensa vastakohdilta. Merleau-Pontyn tapauksessa vastakohtien ajattelemisen 

sijaan tuleekin ajatella maailman dynaamista moninaisuutta: filosofiset 

 
117 Samalla sivulla myös hieman aikaisemmin: ”Katse liikkuu omalla tavallaan, omaan 
tempoilevaan ja omavaltaiseen tyyliinsä, ikään kuin sen ja asioiden välillä vallitsisi ennalta 
asetettu harmonia, ikään kuin katse tuntisi asiat ennen kuin se tietää niistä mitään.” Merleau-
Ponty, 2016, s. 556. 
118 Merleau-Ponty viittaa useasti tässä tekstissään (Punoutuminen – Kiasma), kuinka näkeminen 
on ”katseella koskettelemista.” mm. s. 557. 
119 Merleau-Ponty, 2016, s. 557. 
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dikotomiat subjektin ja objektin välillä eivät jäykkyydessään toimi moniulotteisen 

ympäristön ja siinä toimivan ihmisen elämän kuvaamiseen. Lihasta, aistittavan 

totaliteetista, ilmestyy ruumiin haltuun otettavaksi asioita pieninä palasina 

kerrallaan, mikä vastavuoroisesti kätkee taakseen itse aistittavan totaliteetin.120 

Lihan käsite siis pitää sisällään myös aikaisemmin mainitun ruumiin rajallisuuden, 

sillä havainto ei tee maailmaa kerralla kokonaan läpinäkyväksi, vaan 

ruumis ”ainoastaan tiivistää salaisuuden, joka sisältyy sen kaikkialle 

hajaantuneeseen näkyväisyyteen”.121  

3.1.3. Näkeminen ja maalaaminen 
Erityistä fenomenologista elämäntapaa voi Merleau-Pontyn mukaan etsiä 

maalaustaiteesta, jossa maalarille ominainen näkeminen ja nähdyn uudelleen 

työstäminen saavat materiaalisen muodon.122 Merleau-Pontylle kuvat eivät ole 

kopioita tai tallenteita jostain maailmassa olevasta asiasta. Ne eivät esitä 

poissaolevaa asiaintilaa, joka pitäisi vahvistaa oikealla havainnolla ja sitä 

vastaavalla lausumalla. Kuva on havainnon materialisoituma ja liittyy sekä 

tietoisuuden toimintaan, kuvitteluun, että näkyväksi tekemisen aktiin, 

kuvaamiseen. Kuvat, kuvittelu ja kuvaaminen ovat maailman ymmärrettäväksi 

tekemisen tapoja, mutta eivät alisteisia ulkoiseen todellisuuteen nähden. 

Päinvastoin: kuva ei ole yhdentekevä kopio tai tietoisuuden objekti, vaan 

kryptisellä tavalla samanaikaisesti ”kvasiläsnäoleva” maailman ydin ja 

todellisuudesta irtautuva näkymä123, autonominen olemassaolon alue.  

 
120 “Se, mitä sanotaan näkyväksi asiaksi on, kuten totesin, tiettyä tekstuuria kantava ominaislaatu, 
tietyn syvyyden pinta, se on jotain mikä leikkautuu esiin massiivisesta olemisesta, jyvä tai 
hiukkanen olemisen aallon harjalla.” Merleau-Ponty, 2016, s. 559. 
121 Merleau-Ponty, 2016, s. 559. 
122”Lainaamalla ruumiinsa maailmalle maalari muuttaa maailman maalaukseksi. Jotta 
ymmärtäisimme nämä muodonmuutokset, meidän on löydettävä uudelleen toimiva ja todellinen 
ruumis, joka ei ole pala tilaa eikä nippu toimintoja, vaan näkemisen ja liikkeen punos.” Merleau-
Ponty 2012, s. 420. 
123 ”…kuviteltu on ikään kuin kvasi-läsnäoleva ja tulemaisillaan näkyviin. Maalaus ja näyttelijän 
mimiikka eivät ole apukeinoja, jotka lainaan todellisesta maailmasta tavoitellakseni niiden avulla 
juuri nyt poissaolevia arkisia asioita. Kuviteltu on sekä paljon lähempänä että paljon kauempana 
kuin todellinen: paljon lähempänä, koska se on kaava todellisuuden elämästä ruumiissani, 
todellisen ydinmehu tai lihallinen kääntöpuoli, joka ensimmäistä kertaa näyttäytyy katseelle.” 
Merleau-Ponty, 2012, s. 426. 
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Kuvan, kuvittelun ja kuvaamisen lähteenä toimii näkeminen, 

erityinen subjektiivinen kyky, jota Merleau-Ponty luonnehtii sisäiseksi katseeksi ja 

kolmanneksi silmäksi ja ”joka näkee maalaukset ja jopa mielikuvat.” 124 

Maalaustaide on näkyvän muodon antamista ”sille mitä maallikon näkö pitää 

näkymättömänä”125, huumaantunutta asioiden ”haltuunottoa” ja ”omistamista 

etäisyyden päästä.”126 Maalauksissa on läsnä asioiden ilmenemisen hetki ikuisesti 

jähmettyneenä, mutta ”kaikkein elävimmillään.” 127  Merleau-Ponty kuvaa 

maalaustaidetta paradoksaalisena ja filosofian selkeää käsitteellistä järjestystä 

häiritsevänä, näkemisen fenomenologisen ihmetyksen aarreaittana:  

”Olemus ja olemassaolo, kuviteltu ja todellinen, näkyvä ja 
näkymätön – maalaustaide sekoittaa kaikki kategoriamme, kun se levittää 
nähtäväksi lihallisten olemusten, vaikuttavien kaltaisuuksien ja mykkien 
merkitysten unimaailman.”128 

Maalari on kuka tahansa näkemisen huumassa elävä riivattu mestari, 

joka on tuomittu etsimään asioiden ilmenemisen hetken mysteeriä 

maalaamalla 129 , tekemällä oman näkemisensä näkyväksi. Maalaustaide ja 

erityisesti Paul Cézannen maalaukset ovat Merleau-Pontylle täydellinen esimerkki 

fenomenologisen ihmetyksen traagisesta praktiikasta, sillä maalarin ihmetys ja 

näkyvän palo ei lakkaa koskaan ja jätä ihmettelijäänsä rauhaan.  

3.2. Virtuaalitodellisuuden fenomenologia 
Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia avaa useita kiinnostavia väyliä 

virtuaalitodellisuuden tutkimiseen ruumiin, havainnon, lihan, näkemisen ja 

maalaamisen kautta. Aikaisemmissa luvuissa käsiteltyjen asioiden pohjalta voi 

todeta, että virtuaalitodellisuus on kehollinen teknologia, jossa mallinnetaan 

ihmiselle ominaisen tilakokemuksen perusasioita. Kehon liikkeisiin vastaava 

tietokonesimulaatio suunnitellaan siten, että sen tutkimisessa voidaan jäljitellä 

luonnollista tapaamme tutkia ympäristöjä kuljeskelemalla, katselemalla ja 

 
124 Merleau-Ponty, 2012, s. 426. 
125 Merleau-Ponty, 2012, s. 428. 
126 Merleau-Ponty, 2012, s. 428. 
127 Merleau-Ponty, 2012, s. 434. 
128 Merleau-Ponty, 2012, s. 435. 
129 Merleau-Ponty, 2012, s. 430 ja s. 432: ”Maalarin näkeminen on jatkuvaa syntymistä.” 
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koskettelemalla. Voidaan ajatella myös, että virtuaalitodellisuus on 

aistikokemuksen peruspalikoiden manipulointia; pilkkomista, järjestelemistä, 

venyttämistä ja liikuttelua. Se on olemassa ihmisiä varten, ihmisen todellisuuden 

jatkeena ja teknologisen mielikuvituksen hallittavana leikkikenttänä, jossa datasta 

tulee tilallista, intuitiivisesti muovattavaa ja keholle välittömästi läsnä olevaa. 

Kuinka ja miksi virtuaalitodellisuus koetaan mielekkäänä tai epämielekkäänä 

kokemuksena130, ja kuinka virtuaalitodellisuudessa kohdattuja ilmiöitä tulkitaan, 

ovat hedelmällisiä fenomenologisia kysymyksiä. Tässä osiossa sovellan 

aikaisemmissa luvuissa käsiteltyjä asioita tuomalla virtuaalitodellisuuden 

keholliset, kokemukselliset ja tekniset osat yhteen ja käsittelen erityisesti 

teknologian ja virtuaalitodellisuuskokemuksen kehollisuutta. 

3.2.1. Virtuaalisubjekti  
Tässä vaiheessa on sopivaa kerrata, että virtuaalitodellisuuden osatekijöitä on 

kolme, joista kaksi on esitelty edeltävissä luvuissa. Ensimmäinen on 

virtuaalitodellisuusjärjestelmä, eli virtuaalitodellisuuden kokemiseen tarvittava 

erityinen laitteisto, kuten virtuaalilasit ja ohjaimet, joilla sekä aistitaan 

virtuaalimaailma että toimitaan sen kanssa vuorovaikutteisesti. Toinen on 

virtuaalimaailma, eli tietokoneen synnyttämä moniaistinen esitys tilasta, 

tapahtumista, tavoitteista esineistä ja hahmoista, sekä käyttäjän perspektiivistä ja 

kehosta. Virtuaalimaailma on toisin sanoen virtuaalitodellisuuden symbolinen 

sisältö, joka esitetään käyttäjälle erityisen virtuaalitodellisuuslaitteiston kautta. 

Saman esityksen voi ehkä katsella myös perinteiseltä tietokoneen näytöltä, mutta 

siinä tapauksessa se ei ole virtuaalitodellisuutta, sillä sen suhde käyttäjän 

kokemukseen ei ole samalla tavalla kehollinen, tiivis ja vuorovaikutteinen.  

Nyt esittelyssä on kolmas osatekijä, virtuaalisubjekti. 

Virtuaalisubjekti on virtuaalitodellisuuden käyttäjä, joka on syvässä kehollisessa 

 
130 Olli Tapio Leino on muotoillut äärimmäisen hedelmällisiä ajatuksia videopeleistä 
pelaajatutkijan ensimmäisen persoonan kokemuksen näkökulmasta, käyttäen hyväksi esimerkiksi 
fenomenologian tutkimustraditiota. ”Thus the phenomenological questions are not about how a 
particular person experiences the world (or how a particular player experiences the game), but 
about how is it possible for anyone to experience a world (or for any player to experience the 
game).” Leino, 2009, s. 6. 
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vuorovaikutuksessa virtuaalimaailman kanssa virtuaalitodellisuusjärjestelmän 

avulla, ja siten itsekin osa virtuaalimaailmaa ja laitteistoa. Nämä kolme osatekijää 

ovat virtuaalitodellisuudessa jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja 

jokainen osa on välttämätön virtuaalitodellisuuden prosessin kannalta. 

Fenomenologian yhteydessä virtuaalimaailman kokeva ja sitä aktiivisesti 

tulkitseva kehollinen käyttäjä, virtuaalisubjekti, on olennaisin tarkasteltava. 

LaVallen mukaan virtuaalitodellisuuskokemuksen subjektiksi riittää mikä tahansa 

eliö (organism). Vaikka virtuaalitodellisuus on ihmisten ihmisille kehittämä 

keksintö, on sitä kokeiltu myös kärpästen, torakoiden, kalojen, jyrsijöiden ja 

apinoiden kanssa.131 Subjektiviteetin kysymykset ovat kuitenkin tämän tutkielman 

kannalta mielekkäämpiä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta tutkiessa, sillä 

ymmärryksemme eri eläinten kokemusmaailmasta on vielä hyvin rajallista.  

Virtuaalisubjekti on läsnä kahdessa todellisuudessa yhtä aikaa. 

Hänen kehonsa on läsnä omassa fyysisessä todellisuudessaan ja toimii sen 

lainalaisuuksien pohjalta, mutta vaikuttaa toiminnallaan puhtaasti symboliseen 

tietokoneen luomaan maailmaan. Subjekti myös havaitsee virtuaalimaailman 

vahvat keinoaistimukset aitoina, tai vähintäänkin tarpeeksi uskottavina 

vuorovaikutusta varten. Ainoastaan virtuaalisubjektin kehollisuus ja läsnäolo sekä 

virtuaalisessa että fyysisessä maailmassa, sekä äärimmäisen intiimi yhteys kehon 

ja tietokoneen kesken tämän yhteisesti aistittavan virtuaalimaailman välityksellä, 

tekevät virtuaalitodellisuudesta sitä mitä se on. 

Periaatteessa jokainen teknologia vaatii keholta tietynlaista 

asennoitumista ja toimintaa itsensä osana. Jokainen laite tai media valitsee 

itselleen sopivan kehon ja läsnäolon tavan, vaikka laitteita käyttäessä sitä on 

vaikea tajuta niiden lumoavan suggestiivisuuden vuoksi. Elokuva edellyttää näkö- 

ja kuulokykyä, mahdollisimman suoran katselukulman ruudulle vääristymien 

estämiseksi, sopivan etäisyyden ruutuun, paikallaanolon ja keskittymisen 

lineaariseen kerrontaan. Elokuvan katsominen esimerkiksi juostessa tai hyppiessä 

 
131 LaValle 2017, 1. 
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on hankalaa eikä se siksi sovi sen kehollisiin vaatimuksiin. Elokuvan katsominen 

elokuvasalissa edellyttää rauhallisen, paikalleen nauliintuneen, valkokankaalle 

katsovan ja keskittyvän kehon. Kun teknologia on keksitty, toteutettu ja 

vapautettu maailmaan käytettäväksi, siitä tulee apuvälineen lisäksi autonomisesti 

oleva asia. Teknologia paitsi auttaa meitä suorittamaan asioita, jotka olisivat 

vaikeita tai mahdottomia pelkän kehon avulla, myös houkuttelee 

olemassaolollaan suorittamaan juuri niitä asioita joihin se kykenee vaikuttamaan. 

Se on vastaus johon ei aina ole esitetty edeltävää kysymystä. 

Virtuaalitodellisuudessa kehosta tehdään teknisin apuvälinein 

virtuaalimaailman instrumentti, kokemuksen keskipiste ja objekti 

virtuaalimaailmassa. Virtuaalimaailmasta taas tulee käyttäjälle mielekäs 

todellisuus, joka vaikuttaa kehoon aistien kautta: Kun virtuaalimaailmassa 

tapahtuu jotain, se esitetään käyttäjälle virtuaalitodellisuuslaitteistossa. Tämä saa 

käyttäjän reagoimaan tapahtumaan jotenkin, mikä taas aiheuttaa uuden 

tapahtuman virtuaalimaailmassa. Tämä aistipalautteen, sitä seuraavan toiminnan 

ja taas sitä seuraavan uudenlaisen aistipalautteen sykli tekevät 

virtuaalimaailmasta vuorovaikutuksellisen. Fenomenologisessa mielessä tämän 

syklin tärkein ominaisuus on, että se jäljittelee ihmisen luontaisen 

havaintokokemuksen olennaisia piirteitä ja houkuttelee toimimaan 

virtuaalimaailmassa. 

Virtuaalisubjektin asema virtuaalitodellisuudessa on teknologian 

asettamien odotusten tulosta. Virtuaalitodellisuuden laitteisto, maailma ja siihen 

vaadittavat asennoitumisen tavat vaikuttavat suoraan siihen minkälainen 

subjektin on oltava, jotta hän voi toimia virtuaalimaailmassa.  Laitteisto olettaa 

esimerkiksi tietynlaisen kehon, tai vähintäänkin asettaa kehon tiettyjen ehtojen 

kohteeksi tullessaan käytetyksi. Se täyttää sallimansa kehon osat voimalla 

vaikuttaa virtuaalimaailman tapahtumiin ja tulla osaksi sitä, mutta samalla vaatii 

keholta tulla käytetyksi tietyllä tavalla oikeiden strategioiden mukaan. Tällaisten 

strategioiden kokonaisuus on myös ideologinen kysymys: virtuaalitila itsessään on 
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tilaa, joka täyttyy erilaisista tilan esityksistä. Tällaisia representationaalisia tiloja 

voivat olla esimerkiksi fyysinen, psykologinen ja ideologinen tila.  

Virtuaalitodellisuus teknologiana on suunniteltu kehoa ajatellen ja se 

toimii äärimmäisen läheisessä suhteessa kehon kanssa, mutta se ei silti ota 

vastaan kehoa kokonaisuudessaan, eikä kykene toistaiseksi ymmärtämään kehoa 

läheskään sellaisena kuin se kokonaisuudessaan on. Tällä hetkellä 

virtuaalitodellisuuden tuottaminen on laitteiston osalta valinta niiden kehon osien 

kanssa, jotka otetaan mukaan virtuaalitodellisuuteen ja niiden, jotka jätetään 

sieltä pois. Virtuaalitodellisuuslasit ja kuulokkeet ottavat mukaan pään liikkeet ja 

aistimet, ohjaimet käsien ja sormien liikkeet – mutta suuri osa kehon intuitiivisesta 

kapasiteetista ja silti käyttämättä niin kauan kuin kehon osallistaminen 

kokemukseen on rajattu teknologisiin vempaimiin. Esimerkiksi Jaron Lanier uskoo, 

että täydellistä VR-järjestelmää, joka osaisi mitata kehoa niin kokonaisvaltaisesti, 

että sen voisi tuoda lähes luonnollisella tavalla virtuaalimaailmaan, ei onnistuta 

koskaan luomaan.132 Ivan Sutherland taas visioi vuonna 1965, että äärimmäinen 

tietokoneen näyttö olisi huone, jossa tietokone kykenisi jopa materialisoimaan 

visuaaliset illuusionsa.133 

Kysymys virtuaalisubjektin olemuksesta on myös kysymys 

virtuaalitodellisuuden syvimmästä olemuksesta ja tekijyydestä, sillä 

virtuaalisubjekti on aktiivinen osallistuja ja kokemuksen keskipiste, joka omalla 

toiminnallaan ja asenteellaan määrittää kokemuksen suunnan ja todellisen 

avautumisen. Hänelle tarjotaan mahdollisuus toimia virtuaalimaailmassa, mutta 

varsinainen toiminta on lopulta subjektin käsissä, ja täten vaikuttaa ratkaisevasti 

siihen minkälaisena itse virtuaalimaailmakin koetaan. Mikäli virtuaalimaailman 

toiminnan mahdollisuudet ovat epäselviä, tylsiä, yhdentekeviä, luotaantyöntäviä, 

 
132 Lanier, 2017, s. 49. 
133 “The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the 
existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs 
displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be 
fatal. With appropriate programming such a display could literally be the Wonderland into which 
Alice walked.” Sutherland, 1965, s. 508. 
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liian pelottavia tai mauttomia, itse virtuaalimaailma tuntuu sellaiselta 

kokonaisuudessaan. Lopullinen vaikutelma virtuaalimaailmasta on 

objektiivisuudestaan huolimatta subjektin kokemuksessa. Virtuaalitodellisuuden 

usein näkymättömäksi jäävää luojaa edustaa myös virtuaalimaailman luoja, jota 

voidaan ajatella virtuaalimaailman sisäistekijänä. 134  Hänen hahmonsa on 

implisiittisesti edustettuna virtuaalimaailman piirteissä, ja asenteissa, joita 

virtuaalisubjekti kokee ja tulkitsee. Tämän vuoksi sisäistekijä on jopa läsnä 

virtuaalisubjektin toiminnassa, sillä ympäristö ohjaa subjektin käyttäytymistä 

tarjoamiensa mahdollisuuksien mukaan. 

Käsittelin virtuaalimaailmojen teknisiä ominaisuuksia, sisältöä ja 

interaktiivisuuden muotoja luvussa kaksi, mutta virtuaalisubjektin myötä 

virtuaalimaailma täytyy käsittää myös asutettavana tilana. Nicholas Burbules 

viittaa esimerkiksi Internetiin työkalun sijaan kokoelmana ympäristöjä tai paikkoja, 

joissa Internetin käyttäjät toimivat itselleen mielekkäillä tavoilla, samalla 

muokaten mediaympäristöään mieleisekseen. 135  Burbules’n mukaan Internetin 

kaltainen virtuaalimaailma voi olla toimintaympäristönä yhtä todellinen kuin 

materiaalisen maailman paikat, mikäli virtuaaliympäristö täyttää asukkiensa 

mielekkään olemassaolon tarpeet. 136  Jokaista tilaa, oli sen olomuoto ja 

materiaalisuus mitä tahansa, vastaa samaista tilaa asuttava ja olemassaolon tapaa 

kannatteleva subjekti. Tilallisuus itsessään on subjektin määrittämä asia ja 

vastavuoroisesti tilallisuus määrittelee myös subjektin olemassaolon 

rakentumisen tavat. Teknologisen ympäristömme monimuotoistuessa, 

monimutkaistuessa ja yleistyessä, myös olemassaolon tavat muuttuvat 

monimuotoisemmiksi ja juurtuminen fyysisen maailmamme välittömyyteen ei ole 

enää ainoa tapa vastata kysymykseen ”Kuka minä olen?” Erityisesti 

 
134 Sisäistekijä on kirjallisuustieteessä käytetty käsite, joka tarkoittaa tekstissä esiintyvien 
elementtien ja asenteiden implisiittistä alkuperää ja kertomuksen korkeinta auktoriteettia. 
Sisäistekijä on tekijän luoma toinen persoona tai naamio, joka sisältyy oletettavasti jokaiseen 
tekstiin sen näkymättömänä taustavoimana. Tieteen termipankki, 2020. 
135 Burbules, 2004, s. 165. 
136 Burbules, 2004, s. 165. 
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mediaympäristöissä paljon aikaa viettävän ihmisen tuntemus omasta 

subjektiviteetista saattaa perustua täysin muuhun kuin omaan fyysiseen 

ruumiillisuuteen, varsinkin jos hänellä on olemassa myös virtuaalinen ruumis. 

Sosiaalinen todellisuus koodeineen ja rooleineen, jotka 

määrittelevät asemamme vuorovaikutuksessa muiden kanssa, puhetapamme, 

asennoitumisemme yhteiskunnallisiin tilanteisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, on 

eräänlaista virtuaalitodellisuutta käytännössä. Tätä olettamusta vasten ei ole 

ihmekään, että internetin suurin vaikutus liittyy sosiaalisten verkostojen 

rakentumiseen ja monimutkaistumiseen, sekä subjektiviteetin rakentumiseen 

tälle pohjalle. Nykyaikana suurella osalla ihmisistä on sosiaalinen olemus fyysisen 

maailman lisäksi sosiaalisen median puhtaasti virtuaalisella kentällä, jossa 

identiteetit muovautuvat julkisen keskustelun, viiteryhmien, kuvallisen 

itseilmaisun ja hypertekstuaalisen lukutaidon perusteella. Virtuaalitodellisuus 

liittyy tähän virtuaaliseen sosiaaliseen verkostoon tuomalla kehon osaksi puhtaasti 

symbolista identiteettiä. Virtuaalisubjektin olemus määräytyy laitteiston, 

virtuaalitilan ja käyttäjän kehon ominaisuuksien pohjalta. Se on virtuaalimaailman 

ominaisuuksien puolesta plastinen, vaihtuva ja erilaisia identiteettejä 

mahdollistava, laitteiston puolesta kehon osia ja aistimuksia tarkoin säätelevä ja 

valikoiva ja kehon puolesta autonominen, rajallinen, tulkitseva ja hyvin yksilöllinen. 

3.2.2. Virtuaalisubjekti ja virtuaalitodellisuuden materiaalisuus 
Virtuaalitodellisuus jäljittelee maailman havaitsemista, kun 

katselemme eri suuntiin tai vaihdamme paikkaa maisemassa. Merleau-Pontyn 

käsityksen mukaan liike, näkeminen ja koskettaminen ovat ruumiillisen ihmisen 

maailman rakentumisessa äärimmäisen olennaisia. Subjekti rakentaa 

toiminnallaan itselleen vaikutelmaa jonkinlaisesta objektista, vaikka Merleau-

Pontyn pyrkimys olikin päästä subjektin ja objektin kahtiajaosta kokonaan eroon 

ja korvata sen ylläpitämät käsitykset maailmasta lihalla, joka sitoo kaiken osaksi 

samaa maailman kudosta. Lihalla on pakko olla kuitenkin omanlaisensa yhteinen 

ilmenevä muoto ja pysyvyys fyysisessä maailmassa, mitä voidaan soveltaen kutsua 

todellisuudeksi. Tulkintani mukaan Merleau-Pontyn tarkoittama lihan käsite ei 
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nimittäin ole ontologinen, vaan fenomenologinen, eli keskittyy olemassa olevan 

sijaan siihen kuinka maailma avautuu havaitsijalleen. Maailma pysyy paikallaan ja 

on olemassa myös silloin, kun suljemme silmät tai korvat ja se myös vyöryy takaisin 

aisteihimme, kun ne aukeavat.  

On kuitenkin kysyttävä, miltä osin sama käsitys todellisuudesta pätee 

virtuaalitodellisuudessa. Onko virtuaalitodellisuudessa fenomenologista lihaa, 

joka sitoo maailman ja näkijänsä yhteen? Virtuaalitodellisuudessa kaikki 

audiovisuaalisen kentän tapahtumat, näkeminen ja kuuleminen, pitää ikään kuin 

keksiä uudelleen subjektiivisina tapahtumina ja mallintaa mediana, joka avautuu 

interaktiivisesti, ajallisesti ja tilallisesti. Tämä ei ole lainkaan yksinkertainen 

tehtävä, sillä ihmisen näkökyvyn tekniikat ovat hyvin monimutkaisia ja haastavia 

toteuttaa uudelleen. Esimerkiksi tilassa paikallaan pysyvien asioiden 

mallintaminen on aivan yhtä monimutkaista, kuin katseen ja kappaleiden 

liikkeenkin oikeanlainen mallintaminen. LaVallen mukaan pienikin virhe pään 

kääntämiseen yhdistyvässä perspektiivin muutoksen ajoituksessa saattaa 

synnyttää vaikutelman, että maailmassa paikallaan olevat esineet siirtyvät katseen 

mukana eri paikkaan. 137  Tämä ei tietenkään olisi ongelma, mikäli 

virtuaalitodellisuuden ei tarvitsisi mukautua käyttäjänsä kehoon saumattomasti – 

mutta kehon välittömästä läheisyydestä irtauduttuaan se ei myöskään olisi 

virtuaalitodellisuutta.  

Virtuaalitodellisuudessa objektiksi tarkoitettu virtuaalimaailma 

itsessään toimii fenomenologisessa mielessä subjektin kaltaisesti, sillä toisin kuin 

todellisuutemme, joka on aistijasta huolimatta läsnä aina samassa materiaalisessa 

rekisterissä, virtuaalitodellisuus on käytännössä olemassa ainoastaan silloin kun 

virtuaalisubjekti aistii virtuaalimaailman virtuaalitodellisuusjärjestelmässä, jossa 

itse havaitsemisen subjektiivinen tapahtuma syntetisoidaan ympäristön lisäksi. 

Ympäristöllä ja subjektilla siis ei ole todellista absoluuttista eroa, sillä kaikki 

suhteet ympäristössä on luotu illuusioksi juuri subjektia varten.  Virtuaalimaailma, 

 
137 LaValle, 2017, s. 156. 
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joka voi olla kyllä olemassa esimerkiksi suunnitelmana suunnitteluohjelmistossa 

ilman havaitsijaakin, muuttuu virtuaalitodellisuudeksi vain silloin kun se avautuu 

subjektille. Subjekti synnyttää virtuaalitodellisuuden antamalla 

virtuaalimaailmalle kehonsa lainaan virtuaalitodellisuuslaitteiston avulla ja 

vastavuoroisesti ottamalla haltuun tämän virtuaalimaailman.  

Maailman ja sen havaitsijan suhde kääntyy virtuaalitodellisuudessa 

siis päälaelleen, sillä subjekti tuo kokemukseen kehollaan materiaalisen 

pysyvyyden ja ainoastaan subjekti tekee virtuaalitodellisuuden 

mahdolliseksi. ’Todellisuus’ on kehollisen kokemuksen muoto, se on sitä miksi 

maailma tulee ollessaan havaittu, ja siksi virtuaalitodellisuus voi olla olemassa 

ainoastaan kehollisessa havainnossa. Virtuaalitodellisuus perustuu sille, että 

maailman havaitsemisen tapaa simuloidaan teknisesti ja siksi havaitsija on 

välttämätön osa virtuaalitodellisuuden rakentumista. Mitään luonnollista 

maailman annettuutta ei ole, ainoastaan aisteille luotu vaikutelma maailmasta. 

Virtuaalitodellisuuden täytyy olla havaitsemisen tasolla siis objektiivista 

subjektiivisuutta, havaitsijan kehollisen todellisuuskäsityksen ylläpitämä illuusio 

objektiivisesta maailmasta, siinä missä fyysinen todellisuutemme on subjektiivista 

objektiivisuutta, eli objektiivisen maailman ylläpitämä mahdollisuus 

subjektiiviseen todellisuuteen.  

Kysymys virtuaalitodellisuuden subjektiivisuudesta on siis myös 

kysymys sen olemassaolosta. Virtuaalitodellisuuden olemassaolo on helpoin 

ymmärtää palaamalla tietokoneohjelman materiaaliseen prosessiin, joka koostuu 

tietokoneen laskutoimituksista. 138  Luvussa kaksi lainasin virtuaalimaailman 

materiaalisuuden määrittelemiseksi Olli Tapio Leinon ajatusta digitaalisista 

artefakteista. Tämä materiaalinen prosessi ilmenee ihmiselle lähdekoodina, joka 

on tietokoneen ja ohjelmoijan yhteinen kieli: sen avulla ihminen voi kirjoittaa 

sarjan komentoja tietokoneen suoritettavaksi. Kohtasimme virtuaali-

todellisuudessa siis mitä tahansa, joku sen kirjoittanut (koodannut) tietää miksi se 

 
138 Ceruzzi, 2012, s. x. 
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on olemassa, minkälaiseksi se on tarkoitettu, minkälainen osa koodia on johtanut 

tähän hetkeen, mitä on tapahtunut ennen ja mitä tapahtuu sen jälkeen.  

Tietokoneen suorittama koodi on periaatteessa deterministinen 

sarja binaarisia kyllä/ei -tiloja, mutta jossa valtava määrä yksinkertaisia 

tapahtumia voi mahdollistaa dynaamiselta tai elävältä tuntuvien asioiden synnyn, 

kuten virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan havaintomaailman 

uudelleenrakentamisen. Avoimeksi jäävä kysymys onkin, onko virtuaalimaailman 

ontologian ja fenomenologian välillä selittämättömäksi jäävä kuilu: onko 

fenomenologinen ihmetys mahdollista myös heille, jotka tuntevat 

virtuaalimaailman materiaalisen prosessin läpikotaisin? Vai onko 

virtuaalitodellisuus transsendentaalinen laboratorio, jossa voimme tarkastella 

havaitsemista suhteessa absoluuttiseen tietoon (aukottomaan materiaaliseen 

prosessiin) maailmasta, jossa havaitseminen tapahtuu?  

Toisaalta, mitä itse puhdas havainto voi paljastaa meille tästä 

maailmasta, minkälaista ylipäätään on fenomenologinen tieto 

virtuaalitodellisuudesta ja kuinka se suhteutuu kokemukseen fyysisestä 

todellisuudesta? Virtuaalitodellisuutta voidaan ajatella fenomenologisena 

laboratoriona, jossa kokemuksen osasia voidaan manipuloida vapaasti, sekä 

muuttaa erilaisten syiden ja seurausten ominaisuuksia halutulla tavalla, järjestää 

siis kokemuksen koordinaatit niin kuin halutaan. Virtuaalitodellisuus on kiehtova 

ohjelmoitava kokemuksen alue, jossa rakennetaan puhtaasti intellektuaalisia, 

mutta ainoastaan kehon avulla täysin koettavissa olevia tiloja. Se tuo näkyviin 

kehon ja kehossa tapahtuvan ajattelun havaittavassa muodossa. Esimerkiksi Jaron 

Lanier antaa yhdeksi virtuaalitodellisuuden määritelmäksi seuraavan: ”VR on 

kokemuksen itsensä huomaamisen teknologia.”139  

 

 
139 “Twelfth VR Definition: VR is the technology of noticing experience itself.” Lanier, 2017, s. 48. 
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Kun virtuaalitodellisuuteen on luotu koulutus- 140  ja terapia-

sovelluksia141, monet niistä ovat tukeneet näkemystä siitä, että oikean maailman 

prosessien ja virtuaalitodellisuuden esitysten välillä on riittävä vastaavuus 

oppimisen kannalta. Toisaalta virtuaalitodellisuudessa voidaan myös kokeilla 

asioita, jotka eivät vastaa todellisuutta, jotta oppisimme todellisuuden 

kokemuksestamme jotain uutta. Hiljattain julkaistun suomalaistutkimuksen 

mukaan virtuaalitodellisuudessa kohdattu katse ei aiheuta samanlaista reaktiota 

kuin oikean ihmisen katse.142 Tosin tämän tutkimuksen tekijät ovat esittäneet, että 

virtuaalihahmojen laatu, jota tutkimuksessa ei mitattu varsinaisesti, on saattanut 

vaikuttaa kohdehenkilön reaktioihin.  

Virtuaalitodellisuudessa on myös tutkittu, kuinka oman kehon 

pienentyminen vaikuttaa ympäristön havainnointiin ja siellä esiintyvien fysiikan 

ilmiöiden arvioimiseen. Tutkijoiden mukaan fiktiossa, kuten elokuvassa The 

Incredible Shrinking Man (1957), päähenkilöä ympäröivä maailma käyttäytyy 

enemmänkin siten, että se olisi skaalattu suuremmaksi, kuin siten, että päähenkilö 

olisi skaalattu pienemmäksi. Vaikka itse kutistuisimme, olettaisimme maailman 

silti toimivan fyysisesti samalla tavalla omaan mittakaavaamme nähden, kuin se 

toimii normaalikoossakin. Tutkijat kokeilivat virtuaalitodellisuudessa erilaisia 

arkifysiikan ilmiöitä erilaisilla fysiikkamallinnuksilla, muuttaen 44 koehenkilön 

koon hyvin pieneksi. Suurin osa pieneksi skaalatuista koehenkilöistä piti 

todenmukaisia fysiikkamallinnuksia vähemmän aitoina 

kuin ”elokuvamallinnuksia.” 143  Tämä paitsi paljastaa kuinka kehokeskeinen 

mittakaavan havainto on, myös kertoo ihmisen intuitiivisista realismin kriteereistä 

suhteessa omaan luonnolliseen kokoon.  

 
140 Fade, 2020, Gasparevic, 2018. 
141 Boeldt, McMahon, McFaul, & Greenleaf, 2019. 
142 Syrjämäki, Isokoski, Surakka, Pasanen, & Hietanen, 2020. 
143 Pouke, Mimnaugh, Ojala, & LaValle, 2020. 



 70 
 

 

3.2.3. Vuorovaikutus 
Merleau-Ponty kirjoittaa tavalla, joka voisi toimia suoraan virtuaalitodellisuuden 

fenomenologian manifestin alkuna: 

”Meidän on totuteltava ajattelemaan, että kaikki näkyvä on veistetty 
kosketettavasta, että kaikkeen kosketettavaan sisältyy jonkinlainen 
lupaus näkyvyydestä ja että yhtäältä kosketettu ja koskettava mutta 
toisaalta myös kosketettava ja näkyvä tunkeutuvat toistensa alueille, 
ylittävät toistensa rajat. […] Aivan liian harvoin huomaamme sen 
ihmeen, että kaikilla silmieni liikkeillä – ja sitäkin enemmän ruumiini 
siirtymisillä – on paikkansa samassa näkyvässä maailmassa, jota minä 
niiden kautta erittelen ja tutkin, kuten toisinpäin kaikki näkeminen 
tapahtuu kosketuksen avaruudessa.”144 

Tällä kehotuksella, jonka mukaan näkyvää on ajateltava 

kosketettavana ja toisin päin, on syvällinen vaikutus siihen, kuinka koemme 

itsemme osana maailmaa. Se on kutsu kuroa umpeen asioiden välisiä etäisyyksiä 

ja taas loitota sen jälkeen, muodostaa dynaaminen suhde maailmaan, joka velloo 

kanssamme tapahtumasta toiseen. Katsomisen ja koskettamisen etäisyyttä voisi 

luonnehtia jopa voimakentäksi: se on kutsuva potentiaalisen toiminnan alue, jossa 

havaitsija on läsnä ja tietoinen mahdollisuuksistaan. Toisaalta se sisältää myös 

kätkeytyneeksi jääviä huomaamattomia mahdollisuuksia ja virtuaalista toimintaa, 

joka alitajuisesti johdattaa meitä kohti avautuvia tilanteita, joista vain osa 

aktualisoituu. 

Merleau-Pontyn kehotus nähdä ja koskettaa on siirrettävissä 

suoraan virtuaalitodellisuuteen, jonka lähtökohtainen pyrkimys on toistaa 

teknisessä mediumissa luonnollisen kokemuksen perusasioita, kuten 

moniaistisuus (katse, kuulo, tunto), sekä ruumiillinen interaktiivisuus. Sen voi 

ajatella taktiikkana tutkia asioiden ilmenemistä luonnollisesti keinotekoisessa 

ympäristössä. Mihin huomio kiinnittyy, mikä kutsuu luokseen, mikä loitontaa, 

mikä saa meidät toimimaan milläkin tavalla, kutsuuko pörröisen näköinen matto 

makoilemaan ja syvä meri sukeltamaan? Kuinka ainoastaan heittäytymällä 

 
144 Merleau-Ponty, 2016, s. 557. 
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virtuaalitodellisuuden kokemukseen koko ruumiimme intuitiivisella 

uteliaisuudella voimme ottaa selvää siitä mitä se kulloinkin tarjoaa. 

Tämä on toimiva doktriini virtuaalitodellisuudessa toimimiseen, sillä 

se pakottaa kokijan ymmärtämään itsensä toimijana maailman avautumisessa ja 

muuntautumaan passiivisesta katselijasta ruumiillisesti aktiiviseksi subjektiksi, 

joka voi omalla toiminnallaan selvittää virtuaalitodellisuuden kulloinkin tarjoamat 

mahdollisuudet ja rajoitukset. Tämä käyttäjä on valtuutettu toimimaan 

virtuaalitodellisuudessa kuten haluaa, vaikka jokaisella sovelluksella onkin 

suunnittelijan ennalta määrittämä tarkoitus.  

Virtuaalitodellisuuden suunnittelu on siksi myös fenomenologinen 

haaste, sillä kokemuksen keskiössä on arvaamattoman luova kehollinen subjekti, 

jonka uteliaisuutta ei voi automaattisesti pakottaa suunnittelijan olettamien 

sääntöjen sisäpuolelle. Virtuaalitodellisuudessa törmätään paljon sellaisiin 

kolmiulotteisen kokemussuunnittelun haasteisiin, jotka eivät ole ilmenneet 

ruudulle suunniteltujen tietokonesovellusten parissa. Perinteiset kaksiulotteisilla 

ruuduilla esitetyt virtuaalimaailmat ovat huomattavasti helpommin 

kontrolloitavia siltä osin, mitä käyttäjä kykenee tekemään ja kokemaan, sillä 

käyttäjällä ei ole yhtä vahvaa kehollista kontrollia ja tunnetta omasta 

läsnäolostaan virtuaalimaailmassa. Kaksiulotteinen näyttöpääte siis etäännyttää 

käyttäjän, hänen virtuaalisen hahmonsa ja virtuaalimaailman toisistaan kehollisen 

intuition tasolla.  

Virtuaalitodellisuudessa, jossa kolmiulotteinen maailma ja käyttäjä 

ovat läsnä samassa ”lihassa”, juuri käyttäjän kehollinen intuitio ja kontrolli ovat 

suuria haasteita virtuaalimaailman uskottavuudelle. Kolmiulotteisesta grafiikasta 

pitää tehdä virtuaalitodellisuutta varten kouriintuntuvan todellista sekä ulkonäön 

että mekaniikan osalta, sillä asioita pitää yhtäkkiä voida tutkia aivan kuten 

tutkimme niitä elämässämme muutenkin. Maljakon täytyy olla yhtä pyöreä ja sileä 

tai karhea jokaisesta suunnasta katsottuna ja sen pitää reagoida valon vaihteluun 

samalla kun katsomisen alkupiste muuttuu. Sen pitää voida täyttyä vedellä ja 
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kukilla, jotka voidaan kaataa halutessa pois ja maljakon täytyy voida horjua, 

pudota ja särkyä lattialle. Toistaiseksi olemme pääsääntöisesti liian uteliaita 

virtuaalitodellisuuden särkyvässä illuusiossa, jos se tavoittelee yksioikoista 

realismia. Liika uteliaisuus tarkoittaa sitä, että lähes mistä tahansa 

virtuaalimaailmasta on melko helppo etääntyä vain tutkimalla sitä samalla tavalla 

kuin oikeaa maailmaa tutkittaisiin: kurkistelemalla yllättäviin paikkoihin, 

poimimalla esineitä käteen ja olettamalla että fyysisen maailman läsnäolo ja 

kausaliteetti pätevät myös virtuaalimaailmassa.  

Näiden testien perusteella lähes mikä tahansa virtuaalimaailma 

osoittautuu rajoittuneeksi. Esimerkiksi virtuaalitodellisuudessa kohdattu arkinen 

esine saattaakin olla vain staattinen osa maisemaa, eli sitä ei voikaan poimia tai se 

ei reagoi muihinkaan käyttäjän tekemisiin millään tavalla, vaan törröttää vain 

paikoillaan kuin noiduttuna. Tavallisestikin mykät arkiesineet voivat siis 

virtuaalitodellisuudessa olla täysin piirteettömiä ja vieraannuttavia ilman niille 

muuten kuuluvaa käyttötarkoitusta tai ikää, kuin vinksahtaneita simulaatioita 

meille tutusta maailmasta, jossa mikään ei kuitenkaan ole aivan siten kuin pitäisi. 

Itse asiassa on erittäin tavanomaista, että suurin osa virtuaalimaailmoissa 

havaituista pinnoista, paikoista tai esineistä ovat tarkoitettu vain lavasteiksi ilman 

interaktiivisuutta, sillä monet esineet, kuten esimerkiksi eri kokoisina löytyvät 

kirjat erillisine sivuineen, ovat työläitä ja haastavia replikoida 

virtuaalitodellisuuteen: satojen erillisten sivujen korkeatasoinen mallintaminen 

siten, että teksti on myös luettavissa virtuaalitodellisuudessa, on sangen 

haastavaa tämänhetkisten teknisten rajoitusten vuoksi ja asiaan ei paneuduta 

enempää todennäköisesti siksi, että virtuaalitodellisuudessa kirjan lukeminen ei 

ole ylipäätään järin mielenkiintoista. Lukemiselle on kehitettävissä myös 

sopivampia käyttöliittymiä virtuaalitodellisuuteen kuin fyysisessä 

maailmassamme parhaiten toimivat kirjat.  

Virtuaalitodellisuus ei siis lähtökohtaisesti mediumina sovellu kovin 

hyvin arkisten ilmiöiden uudelleenluomiseen, eikä sitä kannata ajatella vain siinä 

valossa. Tällainen ajattelutapa vain kaventaisi virtuaalitodellisuuden potentiaalia 
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ilmaista mahdottomia asioita realistisella tavalla. Esimerkiksi koulutussimulaatiot 

pyrkivät simuloimaan jonkin oppimistilanteen, kuten lentäjän ohjaamon 

toiminnot ja lentokoneen autenttisen käyttäytymisen taivaalla. 

Virtuaalitodellisuuden tarkoitus tuottaa tämä tilanne mahdollisimman 

todentuntuisesti ilman fyysisiä riskejä, joita lentämiseen kuuluu sekä pilotille että 

koneelleen. Tämä on mielestäni yksi mahdottomuuden merkityksistä: fyysisen 

maailman ja elämää sitovien kovien lakien kiertäminen puhtaasti informaation 

illuusioiden avulla on mahdottomuutta, jonka ihmeellisyyteen voi tarttua vain 

fenomenologisen asenteen avulla ja tämä mahdottomuus tekee jopa käytännön 

sovelluksista joltain osin esteettisiä.  

Aikaisemmin mainitun virtuaalimaailman rajallisuuden vuoksi 

käyttäjät joutuvat jatkuvasti arvioimaan virtuaalitodellisuuden oletettua 

rajallisuutta suhteessa omaan toimintaansa. Kyse on siis siitä, mikä toimii ja on 

tarkoituksenmukaista ja mikä taas ei. Toisin kuin fyysisessä maailmassamme, jossa 

maailman rajoitteet ovat ihmisen toimista huolimatta oletettavasti aina samat ja 

muuttumattomat, joita vasten yksilöiden toimia ja käytöstä voidaan arvioida, 

virtuaalitodellisuudessa juuri objektiivisen ympäristön ja sen tarjoaman toiminnan 

mahdollisuuksien rajoitteet ovat ne, jotka oletettavasti muuttuvat eri sovellusten 

välillä.  

Yksilöllinen käyttäjä taas on elementti, joka tuo omalla toiminnallaan 

pysyvyyttä virtuaalimaailmaan, sillä hänen toimintaansa ohjaavat 

tarkoituksenmukaisuuden ehdot ja hän voi toiminnallaan vaikuttaa suuresti siihen, 

kuinka virtuaalimaailma aukenee. Toisin sanoen käyttäjä joutuu sisäistämään ja 

kantamaan virtuaalimaailman sääntöjä toiminnassaan ja kehossaan ja itse 

vastaamaan toimintansa sopivuudesta, jotta virtuaalimaailma käyttäytyisi 

halutulla tavalla. Sovelluksesta riippuen tämä tarkoituksenmukainen toiminta voi 

olla erittäin tarkkaan rajattua, kuten esimerkiksi koulutussimulaatiossa, jossa 

toiminnan tarkoituksenmukaisuus rajautuu sen mukaan mitä käyttäjän pitäisi 

oppia. Oikeiden toimintatapojen noudattaminen, esimerkiksi virtuaalisen 

leikkaussaliympäristön oikeanlainen valmistelu, saa aikaan positiivisen reaktion 
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sovelluksessa, mikä vahvistaa oppimista. Tarkoituksenmukainen toiminta voi 

myös olla hyvin löyhästi määriteltyä, kuten esimerkiksi taidesovelluksissa, jossa 

tutkiminen, valppaus ja vapaa läsnäolo teoksen edessä (tai sisäpuolella) ovat 

mahdollisia. Jokaisessa sovelluksessa on kuitenkin sallivuudestaan huolimatta 

myös vahva ”väärin” toimimisen mahdollisuus, sillä vain tietyt toimintatavat 

aiheuttavat jonkinlaisen reaktion virtuaalimaailmassa ja ovat täten tietotekniikan 

binäärisen logiikan mukaan oikeita toimia. Tämän väärin ja oikein toimimisen 

jyrkkä tekninen ero, johon ei sisälly moraalista ulottuvuutta, ohjaa käyttäjää 

löytämään toimivat interaktiivisuuden tavat virtuaalimaailmasta.   

Virtuaalisubjektin toiminnan laskelmoivuus on käyttökokemusten 

pohjalta syntyvä kyky tehdä intuitiivisia kompromisseja virtuaalitodellisuudessa. 

Se on mielestäni osoitus siitä, että virtuaalisubjekti virittäytyy uudenlaisen 

fenomenologisen asenteen taajuudelle ja ymmärtää sen avulla ympäristönsä 

ratkaisevasti erilaisena kuin fyysiset ympäristöt tai aikaisemmat muut 

virtuaaliympäristöt.  

3.2.4. Tekijyys ja tulkinta 
Merleau-Pontyn kuvailema tilan kokemisen ihmetys on asia, joka koetaan 

virtuaalitodellisuudessa uudestaan, mutta kaksinkertaisesti. Sillä mikä on 

luonnollisessa maailmassa fyysisten lainalaisuuksien pakottamaa ja ehdotonta, on 

virtuaalitodellisuudessa teoriassa ehdollista ja rajoittamatonta. Merleau-Pontyn 

fenomenologinen ihmettely on havaitsijan tapa tutkia sellaista maailmaa, joka on 

kaikille havaitsijoille yhteinen, suhteellisen varma, pysyvä ja stabiili. 

Fenomenologinen ihmetys, maailman löytäminen uudelleen yli luonnollisen 

asenteen sokaisevuuden, on kuitenkin virtuaalitodellisuudessa kaksinkertaista, 

sillä pelkän havaitsijan lisäksi ihmettely on ulkoistettavissa myös havaittavaan, 

joka on perua virtuaalimaailman keinotekoisuudesta: Virtuaalimaailmaan ei voi 

suhtautua kuin luonnolliseen maailmaan, sillä sen olemassaoloa eivät ohjaa samat 

periaatteet.  

Virtuaalimaailman luoja(t) puhaltaa itse havaittavaan 

virtuaalimaailmaan oman henkensä, oman fenomenologisen ihmettelynsä 
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erityispiirteensä, oman kielensä ja ajatuksensa, jotka ilmenevät ympäristön 

attribuutteina ja tapahtumina. Virtuaalitodellisuuden ensimmäinen kokija on aina 

juuri virtuaalimaailman luoja, joka päättää mitä missäkin on ja minkälaisia 

mahdollisia toiminnan mahdollisuuksia ja tapahtumia maailmassa on olemassa. 

Virtuaalitodellisuuden fenomenologia on tämän vuoksi dialogia elävän kokijan ja 

elävän koettavan välillä. Se on vastaus kysymykseemme: mitä jos seinät ja maa 

puhuisivat? Virtuaalimaailmoja ei voi tutkia samalla tavalla olemassa olevina kuin 

luonnollista maailmaa. Niitä täytyy tutkia tekoina ja tekijöidensä sielujen palasina. 

Ne kertovat omassa olomuodossaan siitä, kuinka niiden luoja kokee maailman. Ne 

ovat fenomenologisia muotokuvia ja niiden luojat ovat omalla tekniikallaan kuin 

maalareita: näkemisen tapansa näkeväksi tekeviä luojia. 

Virtuaalimaailmoja ja niiden taiteellista ilmaisua tulee siis tarkastella 

kriittisesti ja monipuolisesti symbolisena kokonaisuutena ja välttää niiden 

tulkintaa luonnollisena toisena todellisuutena tai vastavuoroisesti epätodellisena 

maailmana suhteessa tuntemaamme luonnolliseen maailmaan. Virtuaalimaailma 

ei ole annettu, se luodaan. Virtuaalinen ei ole luonnollisen ja todellisen maailman 

vastakohta, vaan sen toteutumattomaksi jäävä kääntöpuoli. Virtuaalitodellisuus 

puolestaan on väline, jolla tämä toteutumattomuuteen kätkeytyvä kääntöpuoli 

voi saada aistittavan muodon ja tulla näkyväksi. Yksinkertaistava dikotomia 

luonnon ja luonnottoman välillä ei auta meitä ymmärtämään synteettistä 

todellisuutta, joka sisältää elementtejä molemmista. Virtuaalitodellisuus on 

luonnon ja keinotekoisuuden paradoksaalinen yhteenliittymä, jonka avulla voi 

päästä käsiksi uuteen todellisuuden katselupisteeseen, tutkimusmatkailemaan 

artefaktimaailmoihin, löytämään palan uutta annetun kaltaista luontoa jostain 

täysin synteettisestä ja yllättyä siitä mikä oikeastaan on jo läsnä tietoisuudessa. 

Oikein esitettynä aivan käsittämättömätkin asiat, kuten neliulotteiset tilat, 

tesseraktit, fantasiamaailmat, luonnonmullistukset ja muut mahdottomat objektit 

tuntuvat virtuaalitodellisuudessa varsin luontevilta. Tässä mielessä 

virtuaalitodellisuus on aistien ja tietoisuuden kehäpäätelmä, jonka avulla on 

mahdollista paljastaa käsitteellisissä vastakohdissa piilevä dynamiikka, sillä toden 
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ja epätoden, luonnon ja epäluonnon, mahdollisen ja mahdottoman, subjektin ja 

objektin välille mahtuukin kokemusmaailma, jossa jakolinjat eivät ole niin 

ilmiselviä. Virtuaalitodellisuus ehkä kertookin todellisuudestamme enemmän kuin 

voisi odottaa, jos se onnistutaan käsittämään oikein. 

3.3. Johtopäätöksiä ja avoimia kysymyksiä jatkoa varten 
Virtuaalitodellisuus ammentaa ilmaisukeinonsa sekä jo olemassa olevista 

taidemuodoista, kuten videopeleistä, elokuvasta, teatterista ja kuvataiteesta että 

perustavammista tavoistamme kokea tila ja aika. Vaikka virtuaalitodellisuuden 

sovellukset ulottuvat mm. koulutuksen, datavisualisoinnin, muotoilun ja taiteen 

hyvin erilaisten käyttötapojen ja -tarpeiden pariin, ne rakentuvat samoista 

grafiikan, ohjelmoinnin ja suunnittelun elementeistä. Ne ovat kaikki tilallisia 

digitaalisia artefakteja, jotka muodostavat monitahoisesti tulkittavan symbolisen 

kentän. Tämän takia virtuaalitodellisuudessa tulkinnaltaan ja tavoitteiltaan 

avoimet taideteokset ovat lähempänä käytännön sovelluksia kuin miltä aluksi 

saattaa vaikuttaa, ja siksi estetiikan keinoin voidaan päästä taiteen tulkinnan 

kysymyksistä paljon laajempaankin viitekehykseen. Avain on ymmärtää 

virtuaalitodellisuuden keinotekoista teknistä ja symbolista ympäristöä, joka 

koetaan merkityksellisenä ja todellisena sen keinotekoisuudesta huolimatta.  

Minkälainen siis on virtuaalitodellisuuden ilmaisun kieli? Mitkä asiat 

ovat virtuaalitodellisuudessa olennaisia tulkinnan kannalta ja mitkä aspektit 

ylipäätään viestivät jotain? Tämä symbolinen aspekti on äärimmäisen tärkeä 

säilyttää keskustelussa, sillä jos virtuaalitodellisuutta ajatellaan vain yksioikoisesti 

ympäristöjemme simulaationa – siis uskollisena maailman rekonstruktiona – 

kadotamme etäisyyden tuoman mahdollisuuden käsitellä ilmaisua, virtuaalista 

subjektia, ideologiaa ja monia muita tulkinnan ja merkityksenannon muotoja. Olisi 

virtuaalitodellisuuden väärintunnistamista kiistää sen läpikotainen keinotekoisuus, 

sekä tekijän että kokijana olevan virtuaalisubjektin ominaisuudet ja olemassaolo. 

Virtuaalitodellisuuden sovelluksia voi lähestyä monipuolisesti niiden 

erityislaatuisen digitaalisen materiaalisuuden, interaktiivisuuden sekä 

fenomenologisen ihmetyksen kautta koodin ja komputaation prosessista 
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muodostuvina teoksina, jotka suunnitellaan osallistavaa tilallista kokemusta ja 

radikaalia tulkintaa varten. 

Virtuaalitodellisuus esiintyy meille fenomenologisessa mielessä 

samankaltaisena kuin luonnollinen todellisuutemme, mutta sen teknisen 

rakentumisen prosessi on meille tiedossa kohta kohdalta. Potentiaalista 

jatkotutkimusta varten nousee esiin useita kiinnostavia kysymyksiä: tekeekö 

virtuaalitodellisuuden materiaalisen prosessin ymmärtäminen virtuaali-

todellisuuden aistimellisen kokemisen kovin erilaiseksi? Ja toisaalta, mitä itse 

havainto voi paljastaa meille tästä maailmasta, minkälaista fenomenologinen tieto 

virtuaalitodellisuudesta on? Virtuaalitodellisuuden tarkastelussa ymmärrys sen 

toimintaa säätelevistä järjestelmistä – virtuaalitodellisuuslaitteista ja 

virtuaalimaailmasta – on ehdottoman olennaista myös sen fenomenologisen 

käsittämisen kannalta. 

Virtuaalitodellisuuden fenomenologia onkin myös kielellinen haaste 

– pyrkimys yhdistää tekninen (prosessiluontoinen, järjestelmiä ja niiden 

ominaisuuksia sekä ihmisen tietoisuutta yhtenä järjestelmän osana kuvaava) ja 

fenomenologinen (suvereenia kehoa, aisteja ja tietoisuuden virtaa analyyttisesti 

tarkasteleva) diskurssi toisiinsa ymmärrettävällä tavalla. Teknisessä katsannossa 

ihminen on osa järjestelmää, kun taas fenomenologisesta perspektiivistä käsin 

ihminen kokijana on kiistämätön alkuperä kaikelle ymmärrykselle maailmasta. 

Lopputuloksena tässä synteesissä on analyysin välineet virtuaalitodellisuuteen, 

jossa ymmärretään sekä kokijan että koettavan artefaktin ominaisuudet. 

Virtuaalisubjekti koostuu monenlaisista teknisistä ja tulkinnallisista osista, joihin 

vaikuttavat osallistujan kehon, käytettävien laitteiden ja virtuaalimaailmojen 

merkityksenannon ominaisuudet. 

Virtuaalitodellisuuden fenomenologia luo myös uudenlaista pohjaa 

etiikalle, jossa subjektin asema virtuaalitodellisuuden käyttäjänä on keskeisessä 

asemassa. Virtuaalitodellisuuden subjektiksi tullaan käyttämällä teknologiaa, joka 

asettaa käyttäjänsä tiettyyn keholliseen asemaan suhteessa käytettyyn 
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teknologiaan ja saa tietää käyttäjänsä kehosta ja asennoitumisesta lukuisia asioita 

seuraamalla käyttäjän toimintaa ja reagointia virtuaalimaailman ärsykkeisiin. 

Myös lähitulevaisuudessa yleistyvät teknologiat, kuten katseenseuranta ja monet 

muut biometrisen datan lähteet, laajentavat tällaisen seurannan mahdollisuuksia. 

Virtuaalitodellisuuden etiikasta on varsin aiheellista kiinnostua aikana, jolloin 

Facebook ja muut käyttäjätiedoilla rahansa ansaitsevat suuryritykset ovat 

kehityksen kärjessä ja lukuisten teknologisten edistysaskeleiden murroksessa 

muuttuvat yhteiskunnat yrittävät muodostaa uusia periaatteita kansalaistensa 

oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämiseksi. Ehkäpä virtuaalisubjektin 

syvällisempi tarkastelu poliittisena toimijana sekä kansainvälisten digitaalisten 

palveluiden käyttäjänä ja kehittäjänä on yksi hyödyllinen lähestymistapa muiden 

joukossa näiden kehityskulkujen ymmärtämiseksi.  
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