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Tiivistelmä
Kuinka elektroniikkaa voi integroida mekatroniikan tavoin oleelliseksi osaksi kudottua rakennetta, sekä
millaisina muokatun ihmiskehon jatkeina vuorovaikutteiset tekstiilit voivat tulevaisuudessa toimia?
Tämän opinnäytteen aihetta lähestytään sekä tutkimuksen että suunnittelun keinoin, ja ty ö jakautuu
kirjalliseen sekä produktiiviseen osaan. Ky symyksiin etsitään v astauksia tutustumalla ihoon ja sen
funktioihin, kehonmuokkaukseen sekä erilaisiin tulevaisuuden v isioihin.
Iho toimii rajapintana itsen ja ulkopuolen v älillä. Ihon mahdollistama kaksisuuntainen kosketusaisti sallii
meidän koskettaa sekä tulla kosketetuksi, ja auttaa meitä siten niin rakentamaan minuuttamme, kuin
tarjoaa käy ttöömme myös luotettavan tavan kerätä tietoa y mpäristöstämme. Koskettaminen onkin ihmisen
suosima tapa olla v uorovaikutuksessa y mpäristönsä kanssa. Ihon merkitys kehon ja y mpäristön v älisen
v uorovaikutuksen v älikappaleena ei kuitenkaan rajoitu kosketusais tiin. Iho muun muassa v iestii ulospäin
kehon hy v invoinnista, ja ihoa muokkaamalla voi myös esimerkiksi heijastaa omaa identiteettiään muiden
nähtäv äksi.
Kehonmuokkausta on käy tetty halki v uosituhansien eri tarkoituksiin, kuten v iestimään yhteisön sisällä tai
koristamaan kantajaansa. V iimeisten v uosikymmenien aikana kehonmuokkaus on alkanut haastaa kehon
fy y sisiä rajoituksia ja mahdollisuuksia, ja jo ny t kehonmuokkauksen menetelmät ja sen y mpärillä tapahtuva
tutkimus tarjoavat v älineitä ihmiskehon ominaisuuksien laajentamiseen ennennäkemättömillä tavoilla.
Tulev aisuudessa kehon ja identiteetin muokkaus tulee saamaan uusia, pitkälle edistyneempiä muotoja, jotka
luov at pohjaa ihmisyyden perustavanlaatuiselle muuntumiselle. Transhumanistit ennustavat ihmisyyden
siirty mistä tulevaisuudessa uusiin ulottuvuuksiin kehonmuokkauksen edetessä käsittämään myös
tietoisuutemme laajentamista ja kurkottaessa kohti ikuista elämää.
Produktiossa tehdään katsaus erilaisten science fiction-lähteiden luomiin tulevaisuuden skenaarioihin.
Noiden aineistojen sekä kosketukseen ja kehonmuokkaukseen liittyvän taustatutkimuksen pohjalta ty össä
v isioidaan y ksi mahdollisuus transhumanistisesta ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena, ja kuinka tuo
muokattu keho v oi olla v uorovaikutuksessa päälleen puettujen interaktiivisten tekstiilien kanssa. V ision
av ulla pohditaan ihmisen fy ysisen kehon merkityksen muuntumista, mutta kuitenkin inhimillisten
perustarpeiden, kuten kosketuksen kaipuun muuttumattomuutta, ja kuinka tuo heijastuu tulevaisuude n
käy ttöliittymäsuunnitteluun.
Produktion konkreettinen lopputulos on kokoelma v uorovaikutteisia kankaita, joiden funktiot perustuvat
tuon v ision muokatun kehon ja siihen kosketuksissa olevien tekstiilien väliselle v uorovaikutukselle.
Kokoelman toteutuksessa tutkitaan menetelmiä elektronisten komponenttien integroimiseksi kudottuihin
kankaisiin, ja kokoelman eri kankaiden yhdistelyä toisiinsa kulloinkin erilaisia toimintoja sisältävän
v irtapiirin muodostavaksi kangaskokonaisuudeksi. Opinnäy tteen produktioon liittyen on julkaistu kaksi
artikkelia, ensimmäinen ”Weav ing Electronic Circuit Into Two - Lay er Fabric” v ertaisarvioidussa ISWC 2015konferenssissa, toinen “Flexible wire-component for weaving electronic textiles” v ertaisarvioidussa ECTC
201 6-konferenssissa, sekä jätetty patenttihakemus ”Method for detecting touching of a capacitive sensor
structure, and a capacitive sensor structure” kesäku ussa 2015.

Avainsanat interaktiiviset tekstiilit, kudonta, kosketus, identiteetti, kehonmuokkaus,
transhumanismi

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi
Master of Arts thesis abstract

Author Emmi Pouta

Title of thesis Worn Identities – Interactive Textiles as Extensions of Future Bodies
Department Department of Design

Degree programme Fashion and Collection Design
Year 2016

Number of pages 120

Language Finnish

Abstract
How electronics can be integrated seamlessly into woven structures, and how interactive textiles
can be used as extensions and transformers of modified future bodies? The Topic is examined
through a background research and a design process, and the thesis consists of two parts, a
theoretical part and a practical production. The questions are explored through focusing on
following topics: skin and it’s functions, body modification, and different kind of future scenarios.
The meaning of skin and touch is crucial for our wellbeing. Skin works as a barrier between the self
and the exterior world, and is essential for the development of identity. The two-directional nature
of the sense of touch provides us with a reliable way to gather information from our surroundings.
The meaning of skin as a site of interaction is not only limited to the sense of touch: skin is also a
medium of communication where identity can be reflected.
Body modification has been used throughout millennia to communicate cultural identities, and a
myriad of other purposes. The thesis examines body modification among different cultures
through time, and presents a categorization of different reasons and methods used for modifying
the body. During the last few decades body modification has begun to challenge the body’s
physical limits and possibilities in new ways never done before. Recent research presents various
new and advanced technologies to be applied to expand the abilities of the human body and pave
the way for a fundamentally altered humanity. Transhumanists even predict that humanity will
proceed into new realms where cognitive skills are upgraded and enhanced bodies reach towards
immortality.
The production explores the possibilities of interactive textiles as extensions of future
transhumanist bodies. Based on transhumanist utopias and science fiction dystopias, and the
background research one possible future is created. Within this future a body as a psycho-physical
entity is presented, as well as interactions between that modified body and the clothes it is
wearing. This future vision speculates as to how the meaning of the human body as we know it will
alter, but also how the fundamental need for touch will remain the same and how that reflects to
the user interface design of the future.
The outcome of the production is a collection of interactive textiles for that possible future body.
Related to this production, an article, ”Weaving Electronic Circuit Into Two- Layer Fabric ” was
published in ISWC2015 conference, an article “Flexible wire-component for weaving electronic
textiles” was published in ECTC 2016 conference and a patent application ”Method for detecting
touching of a capacitive sensor structure, and a capacitive sensor structure” was filed.
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1
Johdanto

Maisterin opinnäytetyöni on
tulevaisuuden transhumanistiseen
visioon pohjautuva kokoelma
vuorovaikutteisia tekstiilejä,
joissa elektroniikka on integroitu
tekstiilimateriaaleihin mahdollisimman
huomaamattomalla ja saumattomalla
tavalla.

8

Aihetta lähestytään sekä tutkimuksen että
suunnittelun keinoin, ja produktiivinen opinnäyte jakautuu kolmeen toisiinsa nivoutuvaan osaan: taustatutkimukseen, sen pohjalta
luotuun omaan kuvitteelliseen visioon eräästä
muuntuneiden ihmiskehojen tulevaisuudesta,
sekä kuvaukseen visiosta inspiroituneen vuorovaikutteisen tekstiilikokoelman suunnittelu- ja
valmistusprosessista.
Opinnäyte sai alkunsa nuppineuloista. Tai
oikeammin havainnosta, joka syntyi nuppineulan lävistäessä kankaan, ja yhdistäessään
kangaskerroksia toisiinsa, sekä oivalluksesta,
että tuon saman asian voisi valjastaa vuorovaikutteisen tekstiilin kontrolloimisen välineeksi.
Tuolla hetkellä sai alkunsa ajatusten ketjureaktio, joka pian pyyhkäisi alleen ihon kankaaseen
verrattavana mediana, erilaiset tavat, joilla ihoa
muokataan, erilaiset kehon kanssa vuorovaikutuksessa olevat esineet ja materiaalit, sekä
kysymykset, kuten miksi kehoa muokataan,
kuinka syyt muuntuvat ajasta ja kulttuurista
riippuen, ja mihin piirtyvät ihmiskehon muokkaamisen rajat? Ajatukset alkoivat täyttyä myös
kysymyksistä siitä, kuinka tuo kaikki resonoi
tekstiilisuunnittelun kanssa – millaisen kehon
päälle tekstiilejä tullaan ajan saatossa pukemaan, millainen on tuon kehon ja siihen kosketuksissa olevien tekstiilien suhde toisiinsa, ja
millainen on noiden alati älykkäämmäksi muuttuvien tekstiilien kehitys tulevaisuudessa.
Ajatustulvasta tiivistyi kaksi kysymystä, joihin tässä opinnäytteessä pyritään löytämään
vastauksia: ”millaisina muokatun ihmiskehon
jatkeina vuorovaikutteiset tekstiilit voivat

tulevaisuudessa toimia?” sekä “kuinka elektroniikkaa voi integroida mekatroniikan tavoin
oleelliseksi osaksi kudottua kangasrakennetta?”
Ensimmäiseen kysymykseen vastauksen
etsiminen alkaa pohtimalla kehomme suurimman elimen, ihon, erilaisia funktioita, ihon ja
kosketuksen merkitystä ihmisen psyykkiselle
kehitykselle minuuden rajapintana itsen ja
ulkopuolen välillä, sekä ihon roolia sekä visuaalisuutensa että aistinsolujensa ansiosta vuorovaikutteisena kanavana ihmisen ja ympäristön
välillä. Ihon mahdollistama kaksisuuntainen
kosketusaisti sallii meidän siis koskettaa sekä
tulla kosketetuksi, ja sitä kautta auttaa meitä
niin rakentamaan minuuttamme ja kokemaan
erilaisia kehollisia tuntemuksia, kuin tarjoaa
käyttöömme myös luotettavan tavan kerätä
tietoa ympäristöstämme. Vuorovaikutteisten
tekstiilien suunnittelun näkökulmasta kosketusaistin merkitys on erityisen kiinnostava,
onhan koskettaminen, etenkin pehmeiden ja
sileiden pintojen, ihmisen preferoima tapa olla
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
Ihon merkitys kehon ja ympäristön välisen
vuorovaikutuksen välikappaleena ei kuitenkaan rajoitu koskettusaistiin. Iho muun muassa
viestii ulospäin kehon hyvinvoinnista, ja ihoa
muokkaamalla voi myös esimerkiksi heijastaa
omaa identiteettiään muiden nähtäväksi.
Vastauksen etsiminen jatkuukin kurkistuksella
kehonmuokkauksen historiaan, ja johdattamalla
ajatuspolku kehonmuokkauksen menetelmien ja syiden kategorisoinnin kautta siihen,
kuinka kehonmuokkausta on käytetty halki
vuosituhansien eri tarkoituksiin. Kehonmuokkausta on harjoitettu ja harjoitetaan lukuisissa

eri kulttuureissa, ja sen pitkä ja polveileva
historia opettaakin, että ihmisellä on ajasta ja
paikasta riippumatta tietynlainen luontainen
taipumus muokata kehoaan. Kehonmuokkaustraditioiden moninaisuus ja niihin liittyvä
yhteisöjen sisäinen yleinen hyväksyntä osoittavat, että radikaalitkin kehonmuokkaukset voivat
yleistyä sosiaaliseksi normiksi, on kyseessä
sitten esimerkiksi vallitseva kauneusihanne tai
arvon osoittaminen yhteisön silmissä. Tämä eri
aikoina ja paikoissa ilmenevä toistuvuus luo perustelun uskoa, että ihmiset tulevat tekemään
niin vastakin. Kuinka tämä suhtautuu sitten
kehonmuokkaukseen liittyvään tulevaisuuden
visiointiin? Viime vuosikymmenien aikana
kehonmuokkaus on alkanut haastaa fyysisiä
rajoituksiamme ja kehojemme mahdollisuuksia,
ja jo nyt jotkin kehonmuokkausyhteisöjen kehittämät menetelmät sekä tutkijoiden laboratorioissa tapahtuva tutkimus tarjoavat välineitä
ihmiskehon ominaisuuksien laajentamiseen.
Kehoa muun muassa tatuoidaan, lävistetään ja
siihen istutetaan implantteja pyrittäessä kohti
koneisiin sulautunutta kehoa. Fyysisen maailman rajat joutuvat myös haastetuiksi kehon
voidessa yhdistyä kehonmuokkauksen keinojen
avulla internetiin, ja tuottaa virtuaalista dataa
älylaitteilla tarkasteltavaksi. Tulevaisuudessa
kehon ja identiteetin muokkaus tullee saamaan
uusia, pitkälle edistyneempiä muotoja, jotka
luovat pohjaa ihmisyyden perustavanlaatuiselle
muuntumiselle. Transhumanistinen aate kyseenalaistaa nykyisen fyysisen kehon rajoitteet,
ja ennustaa ihmisyyden laajentuvan tulevaisuudessa kurkottaessamme kohti ikuista elämää
kehittyneitä teknologioita hyväksi käyttäen.
Voiko tuonkaltainen ihmisyyden perustavan9

laatuinen kehonmuokkaus muodostua tulevaisuudessa uudeksi normiksi, kun teknologian
kehityksen taso sen sallii?
Vuorovaikutteisten tekstiilien roolia tulevaisuuden muokatun kehon jatkeina pohditaan
vielä tutustumalla muutamin esimerkein siihen,
kuinka tulevaisuutta visioidaan tieteiskirjallisuuden ja –elokuvien piirissä. Noissa synkemmin maalailluissa dystopioissa1 transhumanististen utopioiden ennustama optimistinen
kehitys kuvataan usein johtamaan ihmiskunnan
ahdinkoon, ja tässä yhteydessä tarkastellaan
erityisesti noissa science fiction-lähteissä
kuvattua ihmisen fyysisen kehon merkityksen
muuntumista, mutta kuitenkin inhimillisten
perustarpeiden, kuten kosketuksen kaipuun
muuttumattomuutta. Vastaukseksi kysymykseen vuorovaikutteisten tekstiilien roolista
tulevaisuudessa visioidaan ihoon, kehonmuokkaukseen ja science fiction-teosten dystopioihin liittyvän kartoituksen pohjalta yksi
futuristinen mahdollisuus transhumanistisesta
ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena, ja
kuinka tuo muokattu keho voi olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Visiossa kehon
äärimmäinen muokkaus on normi, jopa imperatiivi, jonka vaikutus ulottuu yksilön elämän
eri tasoille kehon toimintaympäristön laajennuttua myös virtuaalisen maailmaan. Vuorovaikutteisten tekstiilien merkitys tuossa tulevaisuudessa korostuu: digitalisoituva maailma
integroituu fyysiseen maailmaan muun muassa
taktiilisten vuorovaikutussuhteiden kautta, ja
etenkin vuorovaikutteiset tekstiilit toimivat
intuitiivisina käsinkosketeltavina rajapintoina
noiden kahden maailman välillä, kehonmuok10

kauksen ollessa kehon ja vuorovaikutteisten
tekstiilien välinen liittymäkohta. Tulevaisuuden
kehoon kytkeytyvät käyttöliittymät palaavat
tekstiilien kautta myös perustavanlaatuisen
kosketuksen tarpeen äärelle.
Vastausta toiseen kysymykseen elektroniikan
integroimisesta kudottuihin kangasrakenteisiin
aloitetaan etsimään tarkastelemalla vuorovaikutteisten tekstiilien parissa tapahtuvaa
kehitystä. Kiinnostus älytekstiilejä kohtaan
on jatkuvassa kasvussa, ja nopeasti kehittyvät
tekstiilinomaiset sähköäjohtavat materiaalit
mahdollistavat elektroniikan integroimisen
huomaamattomasti tekstiilien rakenteisiin, ja
uusia keinoja elektronisten komponenttien
sulauttamiseksi kehitetään jatkuvasti. Täysin
tekstiilimateriaaleista valmistettuja anturirakenteita löytyy jo useista kaupallisista tuotteita.
Vastausta haetaan tämän jälkeen hyvin käytännönläheisin keinoin kuvatessa vuorovaikutteisen tekstiilikokoelman suunnittelu- ja valmistusprosessia. Visiossa kuvattuja havaintoja
siirretään kokoelmassa tekstiiliin integroidun
elektroniikan muotoon hyödyntäen niin perinteisiä tekstiilitekniikoita kuin uuden teknologian mahdollistamia menetelmiä. Tavoitteena
on kyseenalaistaa nykyiset perinteiset tavat
suunnitella elektronisia komponentteja vallitsevien valmistusmenetelmien ja rajoitusten
puitteissa, ja ottaa lähtökohdaksi kudottujen
tekstiilien valmistusprosessi: mitä elektronisilta
komponenteilta vaaditaan, jotta ne voidaan
ottaa osaksi teollista kudontaprosessia. Kokoelman kehitysprosessi liittyy keskeisesti startupyritys LeeLuu Labs Oy:n tuotekehitykseen,
ja opinnäytteessä löydetyt tulokset tulevat

1 Dys top ia = K u vittee l l i nen pai kka tai yhtei skunta, j ossa asi at ovat ei -to i vo tu s ti ta i h u o no s ti , ty y pi l l i s e s ti to ta l i ta a ri ne n ta i e k o l o gi s e s ti ta a ntu nu t.
Oxfor d Diction ar ies w w w -si vusto.

viitoittamaan yrityksen tulevaa tuotekehitystä.
Kangaskokoelman kehitystyöhön liittyen on
julkaistu kaksi artikkelia, ensimmäinen ”Weaving Electronic Circuit Into Two- Layer Fabric”
(LIITE 1) vertaisarvioidussa ISWC 2015-konferenssissa, toinen “Flexible wire-component
for weaving electronic textiles” (LIITE 2) vertaisarvioidussa ECTC 2016-konferenssissa, sekä
jätetty patenttihakemus ”Method for detecting
touching of a capacitive sensor structure, and a
capacitive sensor structure” kesäkuussa 2015.
Opinnäytteen kirjallisen osan ensimmäinen
luku johdattelee työn sisältöön, ja esittelee
opinnäytteen lähtökohdat, tavoitteen sekä
aiheen rajauksen. Luvut kaksi ja kolme kertovat ihoon ja kehonmuokkaukseen liittyvästä
taustatutkimuksesta. Luvussa kaksi käsitellään
ihon ja kosketuksen merkitystä ihmisen kehitykselle, ja tavalle olla vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa. Luku kolme keskittyy
kehonmuokkaukseen historiallisen katsauksen
ja kehonmuokkauksen menetelmien ja syiden
kategorisoinnin kautta. Luku esittelee myös
kehonmuokkaukseen liittyvää viimeaikaista
kehitystä niin tieteen kuin kehonmuokkaajien
yhteisöjen piirissä. Luvussa neljä tarkastellaan muokattua kehoa tieteiskirjallisuuden
ja -elokuvien kontekstissa. Luku viisi aloittaa
opinnäytteen produktio-osan, luvussa kuvataan taustatutkimuksen pohjalta eräs visio
tulevaisuuden muokatusta kehosta, ja sen
suhteesta ympäristöönsä. Luvussa kuusi esitellään opinnäytteen produktiivisen osan dokumentointi ja lopputulokset, ja luku seitsemän
päättää opinnäytteen pohdintoihin.

1.1 Aiheen rajaus
Opinnäytteessä käsitelty aihe on laaja, ja taustatutkimus käsittää niin ihoon ja kosketukseen
kuin kehonmuokkauksen historiaan, syihin ja
menetelmiin liittyvää kartoitusta, sekä tulevaisuuteen liittyvää ihmiskehon ominaisuuksien muokkaamiseen liittyvien visioiden
tarkastelua. Taustatutkimuksesta kumpuavat
havainnot toimivat pohjana produktio-osassa
esitellyn kuvitteellisen tulevaisuudenkuvan
luomisessa sekä vuorovaikutteisten kankaiden
kokoelman suunnittelussa ja toteutuksessa.
Taustatutkimuksessa ja produktiossa sivutaan
paikoin muun muassa psykologisia, lääketieteellisiä tai insinööritaitoon liittyviä aiheita,
mutta opinnäytteen näkökulma kuuluu muotoilijalle. Esimerkiksi taustatutkimuksen aluksi
käsitellään ihmisen ihoa ja sen ominaisuuksia.
Kosketuksen merkitystä käsiteltäessä aihe
sivuaa paikoin psykologian piiriin kuuluvaa
sisältöä. Taustatutkimuksen kartoituksessa
keskitytään kuitenkin vuorovaikutteisten, ihoon
kosketuksissa olevien tekstiilien ja tulevaisuuden kosketukseen pohjautuvien pehmeiden
käyttöliittymien suunnittelun kannalta kiinnostavaan sisältöön, muotoilijan näkökulmasta.
Lisäksi ihoa käsiteltäessä opinnäyte ei ota huomioon ihon minuuteen vaikuttavia geneettisiä
ominaisuuksia, kuten ihon väriä, vaan ihosta
puhutaan geneerisesti.
Opinnäytteen taustatutkimuksessa käsitellään
laajalti kehonmuokkausta. Kehonmuokkauksesta puhuttaessa on tässä työssä ulkopuolelle
jätetty muun muassa mielen ja aivojen sosiaalinen, sekä lääkkeillä ja kemikaaleilla aikaansaa11

tu muokkaus. Lääketieteellinen kehonmuokkaus on myös pääosin rajattu ulkopuolelle.
Lääketieteen puolella kehon toiminnallisuutta parannetaan ja ylläpidetään esimerkiksi
lisäämällä kehoon tekoniveliä, keinotekoisia
materiaaleja ja ihosiirrännäisiä, mutta määritellysti tämä ei kuulu kehonmuokkauksen piiriin.
Poikkeuksena on kehonmuokkausten kategorisoinnin yhteydessä nostettu esiin muutama
yksilön oman kehonkuvan kannalta mainittava esimerkki. Lääketieteelliseen parantavaan
ja ylläpitävään muokkaamiseen verrattaessa
transhumanistien ennustama kehon toiminnallisuutta paranteleva ja ominaisuuksia laajentava
kehonmuokkaus puolestaan nousee opinnäytteen aiheen kannalta keskeiseksi. Lisäksi
kehonmuokkaukseen liittyvä keskustelu kehon
runtelusta on rajattu opinnäytteen ulkopuolelle. Kehonmuokkaukseen liittyvä valtavirrasta
poikkeava, sekä kipua aiheuttava kehonmuokkaus aiheuttaa jatkuvasti keskustelua hyväksynnän ja psykopatologisuuden rajoista. Sitä
pidetään toisinaan itsensä vahingoittamisen
muotona, ja menetelemiä linkitetään anoreksiaan ja bulimiaan, sekä itsensä vahingoittamiseen liittyvään viiltelyyn.2 Tämä opinnäyte ei
ota kantaa tähän keskusteluun, eikä jaotteluun
kehonmuokkauksen ja kehonruntelun välillä.
Produktio-osaan kuuluvassa kuvitteellisessa
vuoden 2050 visiossa pohditaan teknologian
kehityksen ja sen mahdollistaman kehon ja sen
ominaisuuksien muuntumisen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita yksilön näkökulmasta.
Ihmiskuntaan laajemmin vaikuttavat uhkakuvat, kuten yksilöiden ja kansakuntien välinen
tasa-arvo kehoa parantelevien teknologioiden
12

2 P itts 2 0 03, s . 2 4 .
3 Gateway to Res ear ch w w w -si vut 2016.

käyttöönotossa, tai uudet sodankäynnin
ulottuvuudet jäävät tarkoituksella pohdinnan ulkopuolelle. Tuon kuvitteellisen vision ja
kangaskokoelman avulla pohditaan tekstiilimateriaalien roolia tulevaisuudessa tekstiilien
muuttuessa elektroniikan integroimisen myötä
entistä älykkäämmiksi. Produktion konkreettinen lopputulos, vuorovaikutteisten kankaiden
kokoelma rajautuu sisältämään tekstiilitekniikoiden osalta ainoastaan kudottuja kankaita,
mutta mahdollisuuksia esimerkiksi neuleiden
puolella on myös valtavasti. Kudontatekniikka
valittiin käytettäväksi, koska sen tarjoamia
mahdollisuuksia vuorovaikutteisten tekstiilien
suunnittelussa ei ole vielä kovin laajamittaisesti
hyödynnetty, ja se näin tarjoaa mahdollisuuksia
uusien oivallusten löytämiseksi.

1.2 Keskeiset käsitteet
Opinnäytteen keskeisiin termeihin kuuluvat
käsitteet interaktiivinen tekstiili, kehonmuokkaus ja transhumanismi. Interaktiivinen tekstiili määritellään teksiiliksi, jolla on kyky aistia
ulkoisia stimulaatioita, ja sopeutua tai reagoida
niihin ennalta määrätyllä tavalla. Ulkoiset stimulaatiot voivat olla esimerkiksi elektronisia,
mekaanisia, lämpötilaan liittyviä, kemiallisia tai
magneettisia.3 Kehonmuokkaus tarkoittaa
tarkoituksellista, esimerkiksi rituaalisista,
esteettisistä tai kansanparannukseen ja rankaisuun liittyvistä syistä tapahtuvaa elävän
ihmiskehon pysyvää tai väliaikaista muokkaamista. Erotuksena silpomiseen, kehonmuokkauksesta puhuttaessa tarkoitetaan
vapaaehtoisia muutoksia kehossa. Yleisiä

muokkausmenetelmiä ovat viiltäminen, rei’itys,
täydellinen tai osittainen poistaminen, polttaminen, hankaaminen, adheesio, vierasesineen tai -materiaalin lisääminen, puristus,
laajentaminen, suurennus ja peittäminen.
Nykyään useita tämän käsitteen piiriin kuuluvia
yleistyneitä toimenpiteitä, kuten meikkaamista,
oikomahoitoa tai kehonrakennusta, ei mielletä
kehonmuokkaamiseksi.4 Transhumanismi ajatussuuntauksena perustuu kokonaisvaltaiseen
ihmisyyden laajentamiseen kehittynyttä teknologiaa, kuten nanoteknologiaa, bioniikkaa, robotiikkaa ja keinotekoista älyä hyväksikäyttäen.
Pyrkimyksissä korostuu muun muassa ihmisen
elinajan pidentäminen, aivojen kognitiivisten
kykyjen lisääminen (esimerkiksi superäly ja
tunteiden säätely) ja fyysisten kykyjemme parantaminen (dna-muokkaus) nykyisten rajoitustemme tuolle puolen. Ihmisyys tullaan määrittämään uudelleen teknologian johdattaessa
meidät uudelle aikakaudelle, joka pohjautuu
järkeen, kehitykseen ja valistumiseen.5

4 En cyclop ed ia Bri tanni ca w w w -si vusto.
5 For d 2 01 1 .
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2

Iho ja kosketuksen
merkitys

Ihmisen kehoa peittävä
iho on monin eri tavoin
korvaamaton ihmisen
fysiologialle.
Iholla on monta eri tehtävää
pitäessään yllä kehojemme
hyvinvointia, se toimii muun
muassa kehojemme suojana
ulkoisia haittatekijöitä vas14

KUVA 1: IHO TOIMII RAJAPINTANA KEHOMME SISÄPUOLEN JA ULKOISEN MAAILMAN VÄLILLÄ

KUVA 2: IHON RAKENNEKUVA.

KUVA 3: SIKIÖN ULTRAÄÄNIKUVA.

taan ja oman tilamme rajana. Ennen modernin
lääketieteen aikakautta iho nähtiin rajapintana
ihmisen mystisen, sielua majoittavan sisäpuolen ja ulkoisen maailman välillä. Nykyään nuo
ihonalaiset salaisuudet ovat paljastuneet teknologian kehittyessä, ja ihon psyykkisiä funktioita ymmärretään keskeisenä osana ihmisen
identiteetin kehitystä. Eräs ihon tärkeistä
ominaisuuksista on sen kyky tunnistaa erilaisia kosketuksia, ja sen ominaisuuden merkitys
niin ihmisen psyykkiselle kuin fyysisellekin
hyvinvoinnille säilyy tärkeänä läpi elämän.
Kosketusaistin rooli on keskeinen myös ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa, ja tutkiessa ja kerätessä tietoa fyysisen
kontaktin kautta ympäristönsä muodoista ja
materiaaleista.

paikkana, jonka tarjosi kodin ihmisen sielulle.
Tuolloin ihon sisäänsä kätkemiin sopukoihin pääsy vaati ihon läpi tunkeutumisen, ja
1700-luvulla nuo salaiset ääret alkoivat kirurgian kehityksen myötä demystifioitua. Teknologian kehitys puolestaan paljasti kehon sisäpuolen tarkasteltavaksi ihoa vaurioittamatta.
1800-luvun lopussa löydetyt röntgensäteet
tarjosivat aikoinaan ensimmäiset näkymän
kehon sisäpuoleen ulkopuolelta käsin, sittemmin 3D-kuvantaminen on tehnyt havainnoista entistä tarkempia. Esimerkiksi jo elämän
alkutaipaleella sikiön kasvaessa äidin kohdussa
ultraäänikuvaus tarjoaa näkymän kehittymässä
olevaan uuteen elämään, ja ihonalainen intiimi
maailma ja pyhinä pidetyt ulottuvuudet tehdään nähtäväksi ihon pysyessä koskemattomana kurkistettaessa kehon syvyyksiin.6 7

2.1 Iho ja sen sisäpuoli
Ihmiskehoa peittävä iho eristää ulkomaailman
kehon sisäpuolesta. Ennen nykylääketieteen
kehittymistä kehon sisäpuoli nähtiin mystisenä
6 H an dcock 2 0 1 2.
7 Wikip ed ia www -si vusto. Hi story of surgery.

Sisäisen tilamme rajaamisen ja kätkemisen
ohella tuolla ulkoisen ja sisäisen maailman
rajapinnalla on useita erilaisia hyvinvointiamme
turvaavia funktioita. Kehoamme peittävä iho
on ihmisen elimistä suurin ja alttein bak15

teereille, UV-valolle, myrkyille, pölylle ja muille
ympäristön stressitekijöille. Yksi ihon funktioista on suojata kehoa noilta haittatekijöiltä.
Iho uusiutuu ja estää muun muassa kehon
nesteiden ja ravinteiden poistumista. Iho auttaa kehon lämmöneristyksessä ja -säätelyssä,
kuona-aineiden poistossa, sekä tuottaa Dvitamiinia auringonvalon avulla. Ihossa myös
sijaitsee aistinreseptoreja, jotka aistivat erilaisia
tuntemuksia, kuten kipua, kosketusta, kutinaa
ja liikkeen suuntaa.8 Aistimuksia rekisteröityään
reseptorit lähettävät niistä hermoimpulssin
aivoihin. Kosketus voi saada aivojen hypotalamuksen vapauttamaan oksitosiini-nimistä
hormonia, joka aiheuttaa ihmiselle mielihyvän tuntemuksia, sekä kiintymyksen tunnetta
toisiaan koskettavien välille. Oksitosiini vaikuttaa myös moniin kehon fyysisiin toimintoihin:
sen on todistettu vaikuttavan verenpaineeseen, sykkeeseen ja kehon liikkeiden ohjaukseen aivoissa, sekä rentouttavan ja alentavan
agressiivisuutta.9

16

8 W iles , Williams & Ahmad 2011, s. 29-32.
9 K op on en 2 0 09 , s .2 2-23.
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2.2 Kosketuksen merkitys
Ihon kyvyllä tunnistaa kosketusta on hyvin keskeinen rooli ihmisen psyykkisessä ja fyysisessä
kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Läheisellä
ihokosketuksella on hyvin korostunut merkitys varhaislapsuudessa, jolloin pienen lapsen
käsitys minuudestaan rakentuu kehon tuntemusten kautta. Ihmisen tarve koskettaa ja tulla
kosketetuksi säilyy läpi elämän, ja kosketuksella
on useita ihmisen hyvinvointia edistäviä merkityksiä.
Ihon psyykkisiä funktioita käsittelee muun
muassa psykoanalyytikko Didier Anzieu (1974),
joka esittelee teoriassaan käsitteen ihominuus. Anzieun kuvaama ihominuus sijaitsee
kehon ja mielen rajalla, ja on silta psyyken ja
kehon, sekä lapsen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Hänen teoriansa ihominuudesta
pohjaa Freudin ajatuksiin minän juontumisesta

kehollisista, kehon pinnassa syntyvistä aistimuksista. Anzieun mukaan psyykkiset toiminnot ovat rippuvaisia biologisista toiminnoista,
ja hän mieltää ihominuuden pohjaavan ihon
fyysisiin funktioihin, mutta olevan luonteeltaan
orgaaninen sekä kuvitteellinen. Eräs Anzieun
kuvaamista ihon fyysisistä funktioista on toimia
sisäisen tilan säiliönä, joka sallii psyykkisen
täysinäisyyden. Iholla on myös funktio kehon
sisäpuolen ja ulkopuolen välisenä rajapintana,
joka suojaa sisäistä ulkoisen tunkeutumiselta.
Lisäksi iho on viestivä pinta, jonka kautta
sisäinen viestii ulkoisen kanssa erilaisten
merkkien sekä oireiden välityksellä, ja johon
ulkoisen maailman jättämät jäljet rekisteröityvät. Ihominuus rakentuu äidillisestä hoivasta ja
ihokosketuksesta, joka on sisäisen eriytymisen
ja rajaamisen perusta. Ihokosketuksen kautta
vauva alkaa erottaa pinnan, jolla on sekä sisäettä ulkopuoli, ja joka peittää ja sulkee vauvan
itsensä sisäänsä. Ihominuus kehittyy äidin ja
vauvan välisen fyysisen kontaktin ja emotionaalisen kiintymyksen seurauksena ihosta,
joka on kuvitteellisesti äidin ja lapsen jakama.
Anzieu kuvaa äidin ja lapsen yhteisen ihon
fantasiaa, rajapintaa äidillisen ympäristön ja
vauvan kehon pinnan välillä. Yhteisen ihon fantasia tarjoaa siten mahdollisuuden sekä lapsen
ja äidin väliselle vuorovaikutukselle (tunteet,
aistimukset, elintoiminnot), että asteittaiselle
eriytymiselle yhteisestä ihosta. Sulautumisen
ja eriytymisen onnistuessa lapsella on valmius
sisäistää sekä ulkoinen iho että yhteinen iho, ja
lapsi voi näin saavuttaa oman ihominuutensa.10
Ihmisen tarve kosketukselle ei rajoitu ainoastaan identiteetin muodostumiseen tai varhais-

lapsuuteen. Ihmisellä on luontainen hellyyden
tarve, joka muuttaa muotoaan elämän eri
vaiheissa häviämättä koskaan. Toisen ihmisen
koskettaminen sekä kosketetuksi tuleminen
on keskeistä ihmisen psyykkiselle ja fyysiselle
hyvinvoinnille, kuin myös ihmisten väliselle
vuorovaikutukselle ja kiintymykselle. Tutkimuksissa on muun muassa osoitettu kosketuksen, etenkin hieronnan, edesauttavan pienten
lasten uni-valverytmiä, emotionaalista kehitystä ja kiinteää äiti-lapsisuhdetta. Myös aikuisilla
hieronta edistää monin tavoin sekä fyysistä että
psyykkistä hyvinvointia muun muassa verenkiertoa parantavasti ja stressitasoa madaltavasti. Kosketuksen puutteella on myös monia
erilaisia terveyteen vaikuttavia seurauksia.
Kosketuksen puutteen lapsuudessa
on osoitettu muun
muassa altistavan
aikuisena fyysisen
väkivallan käyttöön
sekä monille muille
erilaisille tunneelämän häiriöille.
Kosketuksen
puute lisää myös
unettomuutta ja
erinäisiin sairauksiin sairastumisen
riskiä. Esimerkiksi
astman ja sydän- ja
verisuonitautien,
sekä kosketuspuutteen välillä on
havaittu yhteyksiä.11

1 1 K op on en 2 009, s. 28-29, 31, 44, 47-48
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2.3 Kosketus vuorovaikutuksen
välineenä
Kosketuksella on merkittävä rooli myös ihmisen
tavassa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa tarjoten jo vastasyntyneelle ensikontaktin ja kommunikointiväylän ympäröivään
maailmaan. Kosketusaistille on olennaista sen
kaksisuuntainen luonne: koskettaminen vaikuttaa molempiin osapuoliin, sekä kosketuksen
kohteeseen, että koskettajaan. Eri osapuoliin
kohdistuu kuitenkin erityyppinen ärsyke, ja
kosketuksen voikin jaotella sekä aktiiviseen,
että passiiviseen kosketukseen. Noita erilaisia
kosketuksen muotoja ei voi kuitenkaan täysin
erottaa toisistaan, vaan niiden kokemus on
toisistaan riippuvainen. Jonkin ulkoisen kosketettaminen heijastaa siis palautteen takaisin
myös koskijaan itseensä, ja koskija tulee näin
myös itse kosketetuksi. Kosketuksen aiheuttama välitön tunneaistimus on mahdollisesti yksi
syy, miksi kosketukseen liittyy voimakkaita
henkilökohtaisia kokemuksia, ja kokemukset
aiheuttavat halun koskettaa vastaavia pintoja
jatkossakin.13
Carbon ja Jakesch (2012) esittävät halulle
koskettaa olevan kaksi mahdollista syytä:
tuntoaistin vuorovaikutteisuus (haptics’ interactivity) ja tuntoaistin monimetodisuus
(haptics’ multimethodologies). Tuntoaisti on
ainoa ihmisen aisteista, jonka kautta välittyvät
aistihavainnot edellyttävät aktiivista vuorovaikutusta ja fyysistä kontaktia kosketuksen
kohteen kanssa. Kosketusaisti on luonteeltaan
tutkiva, ja ympäristöään tutkiessaan ihmi18

1 3 Car b on & Jakes ch 2012.
1 4 Car b on & Jakes ch 2012.

nen muodostaa siihen kosketusaistin kautta
fyysisen yhteyden, ja saa näin lopullisen varmuuden ympäristönsä materiaalien aitoudesta.
Karkeaa informaatiota materiaalien haptisista
ominaisuuksista kerätään myös näköaistin
avulla, jonkin näyttäessä esimerkiksi pehmeältä
tai karkealta. Vasta koskettamalla voidaan
kuitenkin noista ominaisuuksista varmistua ja
todentaa tai murtaa ennakkokäsitykset materiaalien laadusta. Monimetodisena aistina
kosketusaisti puolestaan tarjoaa mahdollisuuden monenlaisen informaation keräämiseen
ympäristön materiaaleista ja objekteista erilaisia tutkivia liikemalleja käyttäen. Esimerkiksi
pintaa sivelemällä aistitaan pinnan tekstuuria,
painalluksella kovuutta, staattisella kosketuksella lämpötilaa, esinettä pitelemällä arvioidaan
sen painoa, sekä kappaletta tunnustelemalla ja
ääriviivoja seuraamalla hahmotetaan sen muotoa ja kokoa. Erilaiset haptiset palautteet auttavat ympäristön tutkimisessa, ja eräs osa tuota
laajempaa haptisen prosessoinnin käsitettä on
haptinen estetiikka (haptic aesthetics). Haptinen estetiikka on se tuntoaistimuksen prosessoinnin puoli, jonka avulla voidaan erilaisten
objektien fyysisiä materiaaleja arvioida “näppituntuman” avulla. Laadun ja tunnun arvioinnissa ei tuolloin tarvita monimutkaista sanallista
kuvausta, toisin kuin visuaalisessa estetiikassa.
Haptinen estetiikka herättää erityisesti kognitiivisia ja emotionaalisia reaktioita, ja tyypillisessä ihmisen ja tuotteen välisessä vuorovaikutuksessa (human-product interaction, HPI)
tuotteen kosketukseen perustuva arviointi
tarjoaa mahdollisuuksia sen syvempään kognitiiviseen prosessointiin.14

Erilaisten pintojen ja materiaalien koskettamiseen liittyy erilaisia mieltymyksiä. Noita mieltymyksiä arvioitaessa yksinkertaiset muodot,
sekä pehmeämmät ja sileämmät pinnat kutsuvat tutkitusti koskettamaan, ja ovat yleensä
suositumpia kuin karkeat ja kompleksiset muodot.15 Petrelli ym. (2016) ovat tutkineet digitaalisia ja fyysisiä ominaisuuksia yhdistävien hybridi-objektien estetiikkaa kartoittaen, kuinka
ihmiset suosivat erilaisia kappaleisiin liittyviä
ominaisuuksia (koko, materiaali, muoto ja
digitaalinen palaute). Myös tässä tutkimuksessa
pyöreät kappaleet olivat huomattavasti kulmikkaita suositumpia, ja materiaalina kangas sai
selvästi positiivisempaa palautetta, kuin muovi.
Objektien tuottamaa digitaalista palautetta
arvioitiin myös osana tutkimusta, ja palautteista värinään (suora fyysinen palaute) reagoitiin
positiivisemmin, kuin muihin palautteisiin (valo,
ääni, ei palautetta). Värinä-palautteen dominointi tukee Carbon & Jakesch:in näkemystä,
että haptisen hahmottamisen vaikuttavuus ylittää muut aistit kappaleita arvioitaessa. Ylipäänsä digitaalisen palautteen sisältävät objektit
olivat suositumpia verrattuna niihin, jotka eivät
antaneet minkäänlaista palautetta. Tutkijat
arvioivat, että välitön reaktio kosketukseen saa
koskettajan tuntemaan jonkinasteista psykologista yhteyttä kappaleeseen.16
Kosketusaistin suhde jatkuvasti digitaalisemmaksi muuttuvaan ympäristöömme on myös
kiinnostava. Nykyisenlaisessa todellisuudessamme kuulumme yhtä aikaa sekä käsinkosketeltavina materiaaleina näyttäytyvään fyysiseen maailmaan, että aineettomasta sisällöstä
muodostuvaan digitaaliseen maailmaan. Tuon
1 5 Car b on & Jakesch 2012.
1 6 P etr elli, Sor anz o, Ci ol fi & Rei dy 2016.
1 7 H or n ecker 2 006.

aineettoman maailman digitaalista sisältöä
kontrolloidaan erilaisten käyttöliittymien
kautta. Käsinkosketeltavan vuorovaikutuksen
(tangible interaction) piirissä esineiden materiaalisuus ja fyysisyys on jo kauan tunnistettu
keskeiseksi näkökulmaksi17, ja ihmisen ja
tietokoneen välisen vuorovaikutuksen käyttöliittymäsuunnittelussa on materiaalin merkitys
korostumassa. Tämä sumentaa noiden kahden
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KÄYTTÄVÄT HYVÄKSEEN MATERIAALIN TUNTUA JA ESINEIDEN TAKTIILISUUTTA
OLLESSAAN VUOROVAIKUTUKSESSA DIGITAALISEN SOVELLUKSEN KANSSA.
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maailman välistä rajaa, jonka seurauksena ihmisen havainnot maailmasta ovat sopeutuneet
uusiin materiaaleihin, joissa yhdistyvät nuo
molemmat todellisuudet.18 Kosketuskäyttöliittymät (tangible user interface, TUI) pitävät
fyysisesti sisällään digitaalista informaatiota, ja
mahdollistavat näin digitaalisen informaation
manipuloimisen suoraan käsillämme, ja siten
sen havaitsemisen eri aistien avulla. Käsinkosketeltavien vuorovaikutteisten kappaleiden
(tangible interaction objects) materiaalit voivat
tukea myös kognitiivisia prosesseja kappaleita
käytettäessä. Empiirinen tutkimus osoittaa,
että digitaalisiin kappaleisiin voi liittyä tietynlainen “materiaalin olemus”, ja ne näin assosioidaan helpommin tietyn tyyppisiin materiaaleihin. Tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin
kuinka lapset käyttävät hyväkseen materiaalin
tuntua ja taktiilista suosimista ollessaan vuorovaikutuksessa digitaalisen sovelluksen kanssa
havaittiin pehmeiden materiaalien (huopa ja
silikoni) auttoivat parhaiten assosiaatioiden
mieleenpalauttamisessa.19
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1 8 K won , K im an d Lee 2014.
1 9 Seo, A r ita, Ch u , Quek & Al dri edge 2015.

KUVA 9: JÄÄMIES ÖTZIN MUUMION TATUOINTEJA.

3

Kehonmuokkaus

KUVA 10: ETIOPIALAISEN SURMA-HEIMON NAISTEN HUULIKIEKKOJA

Sen lisäksi, että iho
heijastaa ihmisen hyvinvointia oirehtien tai
ulkoiset kokemukset tallentuvat ihoon merkkeinä,
kuten arpina, voi ihminen
itse tai häntä ympäröivä
yhteisö käyttää ihoa
alustana erilaisille viesteille ja jäljille.
Ihon rooli ihmisen identiteetin
kehityksessä, viestimisessä

ja sopeutumisessa havainnollistuukin myös erilaisten
kehonmuokkausten kautta.
Kehonmuokkauksella on jo
vuosituhantiset perinteet,
syiden ja menetelmien mukautuessa kulloinkin muokkauksia harjoittavien yhteisöjen
ja yksilöiden tarpeisiin.
Menetelmät ja syyt kehonmuokkaamiselle ovat hyvin
kirjavia osan ollessa aivan arkipäiväisiä, osan taas haastaessa
sosiaalisia normeja ja totuttuja
kauneusihanteita. Kehonmuokkaus myös seuraa
teknologian kehitystä
eturintamassa: jo nyt tutkimuksen piirissä ollaan tehty
21

KUVA 11: PIIRROS POLYNESIALAISESTA ALKUPERÄISASUKKAASTA
KAPTEENI COOKIN ETELÄISEN TYYNENMEREN MATKALTA.

hämmästyttäviä havaintoja
kehon ominaisuuksien päivittämisestä aivan uudelle
tasolle, ja transhumanistisissa tulevaisuuden visioissa
avataan ihmisyyteen liittyviä
peruskysymyksiä uudenlaisen
tarkastelun alle.

3.1 Kehonmuokkauksen
historia

KUVA 12: KAPTEENI ELVYN SELKÄTATUOINNIT VUODELTA 1943.
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Vuosituhansien ajan ihminen
on koristellut kehoaan erilaisin
menetelmin. Varhaisimmat
arkeologiset löydöt tatuoimiseen käytetyistä neuloista
ja väriaineista ovat ajalta 30
000 vuotta ennen ajanlaskun
alkua, mutta todennäköisesti
tatuointia, tai ennemminkin
arpeuttamista, harjoitettiin jo kymmeniä tuhansia
vuosia aiemmin. Ensimmäiset
kirjoitetut merkinnät tatuoinneista on löydetty Egyptistä, joskaan teksteistä ei
selviä, milloin tämä toiminta
on saanut alkunsa. Varhaisia merkkejä kehonmuokkauksesta on löydetty myös
muumioituneista kehoista.20
Vanhimmat löydetyt tatuoinnit
ovat noin 5200 vuotta sitten Alpeilla eläneen jäämies
Ötzin muumiosta21. Egyptistä

löydetyissä, noin 4100 vuotta
vanhoissa muumioissa on
jälkiä kenties kalanruodoista
valmistetuilla välineillä pistelemällä tehdyistä sinimustista
tatuoinneista22.
Tatuointien ja arpeuttamisen
ohella erilaiset, erityisesti
korvanlehtien, lävistykset ovat
olleet yleisiä eri kulttuureissa läpi historian. Sierainten
lävistämistä on dokumentoitu
Lähi-idässä jo 4000 vuotta
sitten. Muiden kehonosien,
kuten huulien, lävistämistä
on harjoitettu etenkin Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Usein lävistyksillä venytettiin lävistettyä ruumiinosaa,
esimerkiksi huulikiekot.23
Kristillisessä maailmassa
tatuoinnit olivat käytössä
ansiomerkkeinä24. Kaikenlaiset tatuoinnit vaipuivat
unohduksiin Paavi Hadrianin
kieltäessä ne vuonna 787,
seuraavien paavien seuratessa
hänen esimerkkiään. Tatuoinnit pysyivät käytännössä
unohduksissa kristillisessä
maailmassa 1700-luvun lopulle
saakka,25 jolloin Kapteeni
Cook toi tuliaisena eteläisen
Tyynenmeren matkoiltaan

20 Rush 2005, s. 5 , 19.

23 S t. L e o ne , L o ri 20 10 .

21 Etel ä-Ti rol i n a rk e o l o gi s e n m u s e o n w w w -s i vu s to .

24 O k s a ne n & T u rti a i ne n 20 0 4 .

22 Rush 2005, s. 19.

25 V a ni s h i ng T a tto o s w w w -s i vu s to . Gre e k a nd R o m a n
T a tto o s .

KUVA 13: NUORIA LONTOOLAISIA ROKKAREITA ESITTELEMÄSSÄ TATUOINTEJAAN.

kertomuksia Polynesialaisista ”tatuoiduista
villi-ihmisistä”, ja tämä käynnisti tatuoimisen
modernin aallon länsimaisessa kulttuurissa.26
Tatuoinneista tuli hyvin suosittuja merimiesten keskuudessa, jotka matkoillaan kohtasivat
vieraiden kulttuurien vaikutteita, sekä myös
jotkut eurooppalaisista aristokraateista Britanniasta koristelivat ihoaan tatuoinnein. Merimiesten mukana tatuoinnin uusi aikakausi
kulkeutui myös Amerikkaan.27 Samoin kuin
Euroopassa, tatuoinnit muotoutuivat Yhdysvalloissa osaksi työväenluokan identiteettiä. Tälle
luokalle tyypillisiä kuvioaiheita leimasi patrioottisuus ja maskuliinisuus. Kulta-aikaa kesti
aikansa, kunnes 1900-luvun puolivälin aikoihin
tatuoinnit alkoivat assosioitumaan tiettyihin
ihmisryhmiin, kuten katujengeihin sekä tuo2 6 P itts 2 0 03, S.5.
2 7 Br u n s 2 01 1 , s. 14-16.
2 8 P itts 2 0 03, S. 5.

KUVA 14: MOTORISTIEN TATUOINTEJA 1980-LUVULTA, NEW JERSEY.

mittuihin rikollisiin, ja tatuoimisesta tuli suuren
yleisön mielessä poikkeavaa.28
Tämä tatuointeihin liittyvä leimaavuus tarjosi
tatuoinnin kapinoimisen välineeksi, ja jotkin
ryhmittymät, jotka kaipasivat symboleja kapinahengelleen kuvittivat tatuoinnein alakulttuurinsa kantaaottavaa tyyliä. Symbolit eivät
kuitenkaan rajoittuneet pelkän tatuointikulttuurin piiriin, vaan myös muut kehonmuokkauksen muodot alkoivat yleistyä tatuointiyhteisöjen ulkopuolella erilaisissa marginaaliryhmissä. Menetelmiä sekä lainattiin
alkuperäiskansojen käyttämistä, että kehitettiin aivan uusia tapoja muokata kehoa. Näiden
menetelmien piiriin kuului menetelmiä, kuten
arpeuttaminen, lävistykset, kolmiulotteiset
23

ihoa kuvioivat subdermaaliset, eli ihonalaiset implantit ja
korvanlehtien venyttäminen.
Uusien menetelmien ohella
myös kehonmuokkauksen
kulttuuri oli muuttumassa:
performansseista, kuten kehoa
lävistävistä koukuista riippuminen, tuli myös erilaisten
vaihtoehtoisten tapahtumien
ohjelmanumeroja. 1980-luvun
lopulla valtavirrasta poikkeavien kehonmuokkausten
lisääntyminen ja aiheen
ympärille syntyneet lehdet,
nettisivut, näyttelyt ja kirjallisuus kulminoituivat erilaisia
kehoon liittyviä traditioita ja
tapoja yhdistäväksi kulttuuriseksi liikkeeksi, joka omaksui vaikutteita myös muun
muassa performanssitaiteesta
ja New Age uskonnoilta. Liike
loi moninaisia kiinnostuksenkohteita jakavien ryhmittymien verkoston, jonka jäsenet,
”merkityt henkilöt”, jakoivat
saman ajatuksen kehosta tutkimuskenttänä ja jonain, joka
täytyy lunastaa takaisin vallitsevan kulttuurin paineesta.29
1990-luvun alussa mediassa
alettiin puhua ”tatuoinnin renessanssista”, joka ei näkynyt
ainoastaan tatuointiliikkeiden määrässä, mutta myös
24

2 9 P itts 2 003, s . 3- 7.
30 P itts 2 003, s . 1 1 -12.
31 Bioh ack. me kes ku stel ufoorumi .

kiinnostuksen heräämisessä
uuden yleisön, myös naisten,
keskuudessa. Tatuoitujen
lisäksi tatuointien estetiikkakin muuttui: esimerkiksi
mustat tribaali-tatuoinnit,
jotka poikkesivat huomattavasti aiemmista perinteisistä
kuvioiaiheista, yleistyivät
jatkuvasti. 1990-luvun lopulla
myös muunlaiset kehonmuokkauksen menetelmät, kuten
kasvojen ja kehon lävistykset,
nousivat todella suosituiksi
nuorten muoti-ilmiöiksi, ja
pääsivät esiin muun muassa
musiikkikanavalla ja catwalkeilla tullen näin hyväksytyiksi, joskin vaihtoehtoisiksi
muodin muodoiksi.30 2000-luvulle tullessaan kehonmuokkaus on saanut hyvin uudenlaisia muotoja, ja etenkin
teknologian sulauttaminen
osaksi ihmiskehoa on noussut
kiinnostavaksi ja kasvavaksi
ilmiöksi aiheen harrastajien
keskuudessa. 31

3.2 Kehonmuokkausmenetelmien ja -syiden
kategorisointi
Osana kehonmuokkauksiin
liittyvää taustatutkimusta on

KUVA 15: SELÄN TRIBAALITATUOINTI

kehonmuokkausmenetelmiä
jaoteltu niiden tekomenetelmien ja tekemisen taustalla
olevien syiden mukaan eri
ryhmiin. Jaottelu perustuu
tämän opinnäytteen taustatutkimuksen lähdeaineistojen
pohjalta tehtyihin havaintoihin, ja tässä esiteltävä kategorisointi on yhteenveto näistä
havainnoista. Tekomenetelmien perusteella on havaittavissa jakautuminen kolmeen
eri kategoriaan: väliaikaisiin,
puoli-pysyviin sekä pysyviin.
Väliaikaisilla muokkauksilla
tarkoitetaan sellaisia muutoksia kehossa, jotka eivät jätä

KUVA 16: KEHONMUOKKAUSAINEISTOJEN JAOTTELUA

siihen mitään pysyviä jälkiä ja ovat poistettavissa heti kantajansa niin tahtoessa. Ne
eivät myöskään pysy kehossa ilman jatkuvaa
ylläpitoa. Puoli-pysyvät muokkaukset määritellään niin, että ne pysyvät kehossa pidemmän
aikaa kantajastaan riippumatta, mutta jälkiä
jättämättä joko kuluvat viikkojen, korkeintaan kuukausien kuluessa pois, tai ovat helposti poistettavissa. Toisinaan tähän ryhmään
kuuluvista muokkauksista voi jäädä pysyvä
jälki, esimerkiksi umpeutuneet korvanlehden
reiät, mutta tätä jälkeä oleellisempaa muokkauksen pysyvyyden kannalta on muokatun

itsensä tarkoitusperät. Jos lähtökohtana on ollut tehdä tai ottaa muokkaus, joka mahdollistaa
esimerkiksi korujen asusteenomaisen käytön
ja korun voi halutessaan helposti poistaa tai
vaihtaa, luetaan se kuuluvaksi tähän ryhmään.
Pysyviä muokkauksia taas ovat sellaiset, jotka
muuttavat kehoa siten, ettei sitä ole mahdollista palauttaa ennalleen ilman jonkinlaista
toimenpidettä. Nykytekniikoiden kehittyessä
harvat muokkaukset ovat enää täysin peruuttamattomissa (esim. tatuointien poisto), mutta
ilman noita tekniikoita pysyvä muutos voi olla
osa kehoa koko ihmisen elinkaaren ajan.
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Raja näiden määritelmien välillä on
häilyvä. Pintalävistykset (esim. rei’itetyt
korvanlehdet) on määritelty kuuluviksi
puoli-pysyvien muokkausten joukkoon,
mutta milloin lävistyskoru, jolla vähitellen
venytetään korvanlehteä, muuttaa muokkauksen pysyväksi? Rajan voi nähdä
kulkevan lävistetyn omassa päämäärässä,
ennen kuin ihoa on edes lävistetty.
Korsetilla taas aikaansaadaan tilapäisesti
kapeampi vyötärö silloin tällöin päälle
puettuna, mutta jatkuvasti käytettynä se
aiheuttaa pysyviä muutoksia kylkiluiden
muodossa, jotka taas aiheuttavat sisäelimien kasaanpuristumista.32
Toisessa, kehonmuokkauksen syihin
liittyvässä jaottelussa, on kehonmuokkaukset jaoteltu tämän opinnäytteen
taustatutkimuksen pohjalta tehtyjen
havaintojen perusteella kahteen ryhmään:
yhteisöllisiin syihin ja henkilökohtaisiin
syihin. Yhteisöllisillä syillä tarkoitetaan
syitä, joissa kehonmuokkaus on suhteessa
ympäröivään yhteisöön, ja niihin liittyy
yksilöä yleisempiä merkityssisältöjä, joita
heijastetaan eri menetelmin ihmiskehoon.
Erilaisia yhteisöllisiä syitä ovat rituaaliset
syyt, jolloin muokkaukset toimivat siirtymäriittien välineinä, tai ovat kansanparannuksen menetelmiä. Rankaisu,
jolloin kehonmuokkauksella sekä rangaistaan rikollista että viestitään hänen
teoistaan lainkuuliaisille kansalaisille.
Ryhmän sisäiseen viestimiseen liittyvät
sosiaaliset syyt, sekä yhteisöjen sisäisten
kauneus-ihanteiden tavoitteluun liit26

32 K u n zle 1 9 8 2 , s .1 63-165.

Tilapäinen

Yhteisöllinen
Viestiminen

Rankaisu

- hindujen otsamerkki
- intiaanien, oseanian ja
nuba-miesten
vartalomaalaus

- terva ja höyhenet
- merkitsevät
vaatekappaleet
(puritaaneilla)

Puolipysyvä

Pysyvä

Rituaalinen
(sis. siirtymäriitit,
kansanparannus)
- intiaanien vartalomaalaus
- Oseanian savimaskit
- Nuba-miesten
vartalomaalaus
- bindit, eli hindujen
otsamerkit

- Marokon hennatatuoinnit
- Intian hennatatuoinnit
- aleuuttien lävistykset

- venäläiset
vankilatatuoinnit
- jengitatuoinnit
- Yakuzan tatuoinnit
- Auschwitzin keskitysleirin
tatuoinnit
- merimiesten tatuoinnit

- polttomerkinnät (esim.
puritaanit, Rooma)
- tatuoinnit (esim. Rooma,
Venäjä, Englanti, Ranska,
Japani)
- amputaatiot (esim. Japani)

- eri heimojen tatuoinnit
(esim. Iban, Mauri)
- Thai-munkkien tatuoinnit
- Nuba-heimon
arpeuttaminen
- uskontoon liittyvä
kastraatio
- arktiset lääkinnälliset
tatuoinnit
- Zo'e-heimon huulitapit
- Mikronesian eroottiset
tatuoinnit
- ympärileikkaukset
- huulikiekot
- häpyhuulten
venyttäminen
- syväviilto

Esteettinen

- geishojen meikki
- tyylikausien mukaiset
peruukit
- korsetit

Henkilökohtainen
Visuaalinen
(sis. esteettinen, kehonkuvaa heijastava, viestivä)
- meikkaus
- kampaukset
- hius- ja vartalokoristeet
- muokkaavat vaatteet
- piilolinssit
- kynsilakka
- vartalomaalaus

- Marokon hennatatuoinnit - pintalävistykset
- Intian hennatatuoinnit
- surface weaving
- mikrodermaaliset
lävistykset
- hennatatuoinnit
- rastat
- permanentti
- hiusten värjäys
- karvojen ajelu
- kehonrakennus
- kiinalaisten tyttöjen
- oikomahoidot
sidotut jalat
- kauneuskirurgia
- Karenni-naisten renkailla - tatuoinnit (niin iholla,
pidennetyt kaulat
limakalvoilla kuin
- Kalinga-naisten
silmämunissakin)
kaulakorutatuoinnit
- subdermaaliset lävistykset
- korsetit (tyylikausien
- tightlacing
mukaiset profiilit)
- suipot korvat
- Hamar-heimon arpeutus - kielen halkaisu
- implantit (myös
silmämunissa)

Nautinto

Kokeileva

Henkinen

Lääketieteellinen

- penis- ja klitorispumppu
- sitominen
- kiristäminen

- "bagel-head"-muokkaus
(suolaliuoksen
injektoiminen otsaan)

- koukuista riippuminen
- koukkujen vetäminen
- play piercing
- paastoaminen
- sitominen
- korsetit
- firewalking

- katetrit

- kieli-, nänni-,
genitaalilävistykset

- lävistysten koko kirjo

- viiltely
- lävistykset

- ehkäisy- ja antabuskapseli
- diabetes- ja kipupumppu

- tatuoinnit eripuolille
kehoa
- arpeutus

- avanne
- sukupuolenkorjausleikkaus
- amputaatio
- rekonstruktiot (esim.
esinahka, rinta)
- lääketiet. plastiikkakirurgia
(esim. kitalakihalkio)
- sydämentahdistin
- tekonivel

- pearling/beading (helmien - amputaatiot
istutus esinahan alle)
- RFID-implantti
- syväviilto
- magneetti-implantti
- peniksen halkaisu
- genitaalialueiden
tatuoinnit ja arpeutus

KUVA 17: YHTEISÖLLISET SYYT JAKAUTUVAT SEURAAVIIN NELJÄÄN ALARYHMÄÄN: RITUAALINEN, SOSIAALINEN, RANKAISU JA ESTEETTINEN. RITUAALISET SYYT ON
JAOTELTU VIELÄ LISÄKSI SIIRTYMÄRIITTEIHIN JA KANSANPARANNUKSEEN. YKSILÖLLISTEN SYIDEN ALLE SIJOITTUVAT NE LUKEMATTOMAT ERI SYYT, JOILLA YKSILÖT
ITSE NIIN PÄÄTTÄESSÄÄN MUOKKAAVAT VAPAAEHTOISESTI OMAA KEHOAAN. VAIKKA YKSILÖLLISET SYYT OVAT HYVINKIN HENKILÖKOHTAISIA, LÖYTYY NIISTÄ YHTEISIÄ
TEEMOJA SEURAAVAN VIIDEN ALARYHMÄN JAOTTELUN PERUSTAKSI: VISUAALINEN, NAUTINTO, HENKINEN, KOKEELLINEN, JA LÄÄKETIETEELLINEN. VISUAALISET
SYYT ON JAOTELTU VIELÄ KOLMEEN ALARYHMÄÄN: ESTEETTINEN, KEHONKUVAA HEIJASTAVA JA VIESTIVÄ.
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tyvät esteettiset syyt. Hyvin usein eri syyt ovat
päällekkäisiä, etenkin rituaalisten, sosiaalisten
ja esteettisten syiden sekoittuessa toisiinsa.
Yksilökeskeisessä yhteiskunnassa kukoistavan,
henkilökohtaisista syistä tapahtuvan kehonmuokkauksen vaikuttimet ovat henkilökohtaisia, joskin usein ne käyvät vuoropuhelua
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Muokkauksen taustalla voivat olla visuaaliset syyt, jolloin
yksilö vahvistaa omaa uniikkia identiteettiään
pyrkimällä kohti omaa kauneusihannettaan
(esteettinen), omaa sisäistä kehonkuvaansa
(kehonkuvaa heijastava), tai viestimällä omista
asenteistaan. Taustalta voi löytyä myös nautintoon liittyvät syyt, jolloin kehonmuokkauksilla
tavoitellaan suurempaa seksuaalista nautintoa niin itselle kuin partnerillekin, tai yksilön
elämänkatsomukseen ja itsemääräämisoikeuteen liittyvät henkiset syyt. Kehoa muokataan
myös kokeilun halusta haastaen niin omaa
kehoa kuin uusien teknologioiden suomia
mahdollisuuksiakin. Henkilökohtaisia syitä ovat
myös lääketieteelliset syyt, jolloin kehoa täytyy
muokata sen parantamiseksi tai kehon toiminnan tukemiseksi. Usein erilaiset syyt kehonmuokkauksille voivat olla myös päällekkäisiä.
Henkilökohtaisista syistä tehdyt muokkaukset
voivat olla sosiaalisesti hyväksyttyjä ja hyvin
arkipäiväisiä, meikkauksista kampauksiin, ja
yleisesti hyväksyttyjä, kuten kauneuskirurgia,
korvakorut tai oikomahoidot. Ne voivat olla
myös hyvin äärimmäisiä tai kantaa mukanaan
stigmaa, kuten arpitatuoinnit, koko kehon
kasvoja myöten peittävät tatuoinnit tai ihon alle
asennettavat teknologiset laitteet.
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33 P itts 2 003, s . 31 - 33.

3.2.1 Kehonmuokkauksen
henkilökohtaiset syyt
Erona yhteisölliseen kehonmuokkaukseen,
henkilökohtaisessa kehonmuokkauksessa keho
on henkilökohtainen oman itsen projektio. Victoria Pittsin (2003) mukaan kehosta on tullut
paikka itseilmaisulle, ja se koetaan projektina,
jota työstetään osana yksilön omaa identiteettiä, joka heijastuu ihosta muiden nähtäväksi.33
Ihmisten yksilöllisyys ei ole aina ollut itsestäänselvyys. Esimodernissa maailmassa ihmisten
teot nähtiin osana yhteisöllistä käyttäytymistä,
eikä yksilöllistä käyttäytymistä tunnistettu.
1500- ja 1800-lukujen välisenä aikana käsityksessä alkoi tapahtua muutoksia, ja yksilöllisyyden erityispiirteet tulivat osaksi modernia
ihmiskäsitystä. 1900-luvulla ihmisen yksilöllinen identiteetti nousi keskiöön, ja vuosisadan
edetessä korostuneesta yksilöllisyydestä on
tullut alati tärkeämpää. Nykyisen yksilökeskeisen kulttuurin perusta syntyi 1960-luvulla
suurten ikäluokkien alkaessa kapinoida vanhempiaan vastaan. Kapina perustui itseilmaisun
ja individualismin ihannoimiseen, ja suurten
ikäluokkien saadessa itse puolestaan lapsia
oli yhteiskunnan identiteettiin liittyvä kilpailu
heille jo pienestä asti selviö. Tämän 1960-70-luvuilla kävelemään opetelleen x-sukupolven
kasvettua 1990-luvun nuoriksi aikuisiksi,
näyttäytyi maailma heille päämäärättömänä ja
riskialttiina. Atte Oksasen mukaan ei ole sattumaa, että tatuointien ja lävistysten tuleminen
muotiin sijoittuu juuri x-sukupolven nuoreen
aikuisuuteen. Yksilökeskeisessä kulttuurissa
ihmisen kokemat murheet liittyvät yhä useam-

min oman paikan ja jatkuvuuden puutteeseen,
ja äärimmäisyyksien etsiminen on tehokkaana
identiteetin rakentajana ja ainutlaatuisuuden
kokemuksen tarjoajana ollut yksi lääke tähän
ongelmaan. Oksanen kirjoittaa sisäisen tyhjyyden tunteen, tylsistymisen ja turtuneisuuden olevan oireita ihmisen kokemasta vieraantuneisuudesta ympäröivästä maailmasta.
Tyytymättömyys omaan itseen saa kokeilemaan äärirajoja, oma itse ei ole enää tarpeeksi.
Ihmisiin on juurtunut halu olla jotain enemmän,
kuten kauniimpi, voimakkaampi tai erityisempi.
Oksanen kirjoittaakin kysymyksen kuka minä
olen muuttuneen 1900-luvulla muotoon kuka
minä voisin olla.34 Yksilöitynyt kehollinen
ilmaisu, ja minuuden visualisoiminen avoimesti
kehoon asettaa ihmisiä myös uusien haasteiden
eteen : Sari Näreen mukaan ”elämän hallinta
on alkanut nojata visuaalisen ruumiillisuuden
varaan. Minuus on alati alttiina arvostelulle ja
katseille, ja haurastuu35.”
Seuraavaksi esitellään 7 yleisintä tämän opinnäytteen taustatutkimuksessa esiinnoussutta
kehonmuokkauksen henkilökohtaista syytä.

V I S UA A LIS E T S Y Y T
Visuaalisia syitä ovat yksilön omat esteettiset syyt koristaa kehoaan ja tavoitella omaa
kauneusihannettaan, pyrkimykset heijastaa
omaa kehonkuvaansa, sekä viestiä aatteistaan
ja arvoistaan. Näiden piiriin lukeutuu paljon
hyvin arkipäiväisiä kehonmuokkauksen menetelmiä, joiden avulla Victoria Pitts kirjoittaa
kehon jatkuvasti asettavan oman statuksensa
esille, ja viestivän erilaisuudesta ja hierarkisesta
34 Oks an en 2 009, s.16-20, 126-127.
35 Oks an en & Turti ai nen 2004.
36 P itts 2 0 03, s.39.

asemasta. Välineinä tässä statuksen heijastamisessa käytetään muun muassa meikkiä,
kampauksia ja urheilua.36 Visuaalisia viestejä
kirjoitetaan ihoon myös koko muun kehonmuokkauksen kirjon avulla, kehonkuvaa heijastavien muokkausten muuntaessa toisinaan
henkilön koko fyysisen olemuksen vastaamaan
koettua kehonkuvaa.
Visuaalisista syistä tapahtuvaan kehonmuokkaukseen liittyy Oksasen ja Turtiaisen (2004)
artikkelissaan esittelemä termi tatuoitinarratiivi, joka tarkoittaa elämäntarinan linkittymistä kehoon tatuoitujen kiintopisteiden
kautta. Tatuoitu keho voi näyttäytyä järjestäytymättömänä kokoelmana erilaisia kuvia, mutta
tatuointinarratiivi kokoaa erilliset kuvat saman
tarinan alle. Tatuointinarratiivit luovat vahvan yhteyden oman elämän, lihan ja tatuointien välille, ja ruumiillisuus luo pohjan esittää
elämän tapahtumia kuvallisen keronnan muodossa. Oksanen ja Turtiainen kirjoittavat myös
tatuointien kuva-aiheissa toistuvan kolme
erilaista teemaa: estetiikka, viestit ja elämäkerta. Esteettisten tatuointien merkitys on
näyttävyys, viestivillä tatuoinneilla taas
julistetaan esimerkiksi omia vakaumuksia.
Elämäkerrallisten tatuointien taustalla taas on
erilaisia muistoja ja elämänvaiheita, jotka ovat
olleet sysäys tatu-oinnin ottamiselle. Etenkin
yksilön ensimmäinen otettu elämäkerrallinen
tatuointi näyttäytyy käännekohtana ja tärkeänä
osana itsenäistymisprosessia. Elämänmuutoksia, läheisten menetyksiä ja uuden elämänsuunnan hakemista julistetaan kirjaamalla
ne ihoon, ja yksittäiset tatuoinnit jäsentävät
elämänkokemuksia. Myös läheisiin ihmisiin,
29

kuten lapsiin ja rakastettuun liittyviä symboleja tatuoidaan
kehoon kiinnittäen läheiset siten konkreettisemmin osaksi omaa
itseä.37 Tässä kategorisoinnissa elämäkerralliset tatuoinnit nähdään osana viestivää kehonmuokkausta. Elämäkerralliset kehon
merkit viestivät yksilön elämänkokemuksista, sekä merkityksellisistä virstanpylväistä ja ihmisistä.

25
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ESTEETTINEN
Yleisimmillään visuaalisia muokkauksia käytetään kehon koristamiseen ja oman ulkoasun muokkaamiseen omaa kauneusihannetta heijastavaksi. Arkipäiväisimmillään esteettisistä syistä tapahtuva kehonmuokkaus tarkoittaa joka aamuista meikkaamista
tai kampauksia ja hiusten kampaamokäsittelyjä, pidemmälle
vietynä kauneusihanteen vaatimuksiin vastataan kauneuskirurgian keinoilla. Tatuoinneista ja erilaisista pintalävistyksistä,
kuten korva-, huuli-, nenä- ja napakoruista on tullut myös yleisesti hyväksyttyjä, ja monelle kehoaan muokkaavalle keho näyttäytyy kuin tyhjänä tauluna, jota täydennetään omaa esteettistä
kaipuuta heijastavaksi taideteokseksi. Esteettisillä muokkauksilla
tavoiteltu kauneusihanne voi olla myös aivan muunlainen, kuin
yleisesti on hyväksyttyä.
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K E H O N KUVA A HEIJ A S TAVA
Kehonmuokkauksen merkitys ihmisen kehonkuvalle voi olla hyvin merkittävä, etenkin ihmisen sisäisen ja ulkoisen mielikuvan
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KUVAT 18 -32: ERILAISIA ESTEETTISIÄ MUOKKAUKSIA KEHOISSA
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KUVA 33: KEHONMUOKKAUKSELLA VOIDAAN KORJATA KEHOA KUVAAMAAN

KUVA 34: TOISINAAN OMA KOETTU SISÄINEN KEHONKUVA VOI KYSEENALAISTAA

OMAA SISÄISESTI KOETTUA SUKUPUOLTA.

VALTAVIRRAN KÄSITYKSIÄ TOTUTUSTA KEHON IDEAALISTA.

ollessa voimakkaasti ristiriidassa keskenään.
Kehonkuvalla tarkoitetaan sitä käsitystä, joka
ihmisellä on omasta kehostaan38, ja toisinaan
kehonmuokkausta käytetään välineenä pyrkiessä kohti tuota omaa sisäistä kokemusta.
Kehoa voidaan muokata esimerkiksi yksilön
sukupuoli-identiteettiin liittyen. Henkilön ollessa transsukupuolinen, eli kokiessa olevansa
biologisen sukupuolensa vastakkaista sukupuolta, voidaan sukupuolenkorjausprosessin
avulla ulkonäköä korjata vastaamaan hänen
sisäistä kokemustaan omasta sukupuolestaan.
Prosessi pitää sisällään moninaisia eri vaiheita,
ja sukupuolen korjaamiseen voidaan käyttää
niin hormonaalisia, kuin kirurgisiakin toimen-

piteitä. Toimenpiteillä on tarkoitus häivyttää
biologisen sukupuolen piirteitä, ja korostaa
vastakkaisen sukupuolen piirteitä.39
Yksilö voi pyrkiä kohti myös aivan omaa ideaaliaan ja kehonkuvaansa, lopputuloksen näyttäytyessä muille joskus shokeeraavana ja outona.
Esimerkiksi yhdysvaltalainen Dennis Avner,
joka tunnettiin myös nimellä Stalking Cat,
muokkasi kehoaan lukuisten toimenpiteiden
avulla muistuttamaan naarastiikeriä, omaa
toteemieläintään. Kertomansa mukaan hän ei
kokenut itseään koskaan täysin ihmiseksi, ja
koki kehonmuokkauksen vain muodollisuutena
kuvastaakseen ulkoisesti omaa kokemustaan
itsestään.40 41

37 Oks an en & Turti ai nen 2004.

4 0 Wi k i pe di a w w w -s i vu s to . S ta l k i ng c a t.

38 V äes töliiton w w w -si vusto.

4 1 Wi l l a rd 20 11.

39 Ter veys kir jas to w w w -si vusto.
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KUVA 35: TATUOINNIT VOIVAT SISÄLTÄÄ
KANTAJALLEEN MERKITYKSELLISIÄ
KUVIOITA JA SANOJA.
KUVA 38: POHJOIS-AMERIKAN ALKUPERÄISKANSOJEN KULTTUURIEN ERITYISPIIRTEET (KTS. KUVA

KUVA 39: RANSKALAINEN TAITEILIJA ORLAN

36) OVAT RUOKKINEET MYÖHEMPINÄ AIKOINA ERILAISTEN ALAKULTTUURIEN TYYLEJÄ, ESIMERKIKSI

KOMMENTOI KEHONMUOKKAUKSIN KAUNEUDEN

1970-LUVULLA PUNKKARIT OMAKSUIVAT IROKEESI-KAMPAUKSEN OSAKSI HEIMOUNIVORMUAAN. 43

STANDARDEJA. FABRICE LÉVÊQUE, 1997.

VIE S TIVÄ

KUVA 36: SEE-NON-TY-A, AN IOWA
MEDICINE MAN, GEORGE CATLIN,
1844-45.

32

Visuaalisten muokkausten avulla
yksilö voi myös viestiä omista aatteistaan ja arvoistaan, tai kantaa
kehossaan itselleen tunnepitoisia
tai merkityksiä sisältäviä kuvioita
tai sanoja. Yksilöllinen viestiminen
voi olla toisinaan laajemman
yhteisön aatteeseen liittyvää,
kuitenkin itsenäisesti yksilön
omista tarpeista kumpuavaa.
Muokkaukset voivat olla muiden
silmien ulottumattomissa, tai
kaikkien nähtävillä. Näkyvä kehonmuokkaus on tehokas keino oman
asenteen ilmaisemiseen. Lemma
(2010) kirjoittaa kehonmuokkauksen voivan olla etenkin nuoruudessa keino irroittautua perheestään,
tai erottautua valtavirtakulttuurista, johon nuori ei enää koe kuuluvansa. Nuori rakentaa muuntuneen
kehon kautta omaa identiteettiään
42 Lemma 2010, s. 155.
43 Pi tts 2003, s. 6.

KUVA 37: LIZARDMANILLE, ALIAS
ERIK SPRAGUE, MUOKATTU KEHO ON
ILMAISUN VÄLINE.

määrittäessään itsenäisesti omaa
kehoaan ja itseään.42
Esimerkki tästä on Englannissa
vuonna 1976 läpi lyönyt punkkulttuuri, ja tyylin omaksumat
irokeesikampaukset ja kasvojen
lävistykset. Punk oli nuorisokulttuurinen protesti, joka sai paljon
vaikutteita situationistien ajatuksista massayhteiskunnan kritisoinnista, ruohonjuuritason politiikasta
ja taiteen korvaamisesta omaehtoisella luovuudella. Etenkin
tee-se-itse-periaate kuului ja
näkyi punkkareiden kulttuurissa.
Punk-estetiikka päätyi pian muotilehtien sivuille, ja kehonmuokkauksen näkökulmasta punktyylin merkitys henkilökohtaiselle
ilmaisulle on ollut suuri. Punktyylille leimaavaa olivat lävistykset,
ja tapa viillellä ja polttaa ihoa,

KUVA 40: ITSEÄÄN MANIMALIKSI, PUOLIKSI MIEHEKSI, PUOLIKSI ELÄIMEKSI KUTSUVALLE LARRY DA LEOPARDILLE KOKO KEHON, MYÖS KASVOJEN, TATUOIMINEN
TÄYTEEN LEOPARDIN TÄPLIÄ OLI MIELENILMAUS VALTAVIRTAA VASTAAN. 48

jalävistyksineen ja tatuointeineen punk määrittikin keskeisesti uusia äärimmäisiä ilmaisutapoja.44 45
Viestivä kehonmuokaus voi olla myös taiteellisen ilmaisun keino, kuten The Lizardmanin
performanssitaidepojektista alkunsa saanut
kehonmuokkaus. The Lizardman, alias Erik
Sprague, tutkii muista ihmisistä erottautuvan,
muokatun kehon ja käytöksen kautta, mitä
ihmisenä oleminen tarkoittaa.46 Ranskalainen
Orlan puolestaan aloitti vuonna 1990 Pyhän
Orlanin uudelleensyntymä -taideprojektin, jolla
halusi kommentoida kauneuden standardeja.

Hänen kasvonsa muokattiin uusiksi neljän vuoden aikana suoritetuissa yhdeksässä plastiikkakirurgisissa performansseissa, joissa kipu oli
etäännytetty pois muokkausprosessin ollessa
keskiössä. Jokaisessa operaatiossa hän lainasi
jonkin kasvonpiirteen renessanssimestareiden
maalaamista muotokuvista, ja näin miestaiteilijoiden maalaamat taiteen ideaalit leikattiin
osaksi hänen omaa kehoaan. Operaatiot dokumentoitiin, ja esimerkiksi seitsemäs leikkaus
lähetettiin suorana muutamiin taidegallerioihin
eri puolilla maailmaa.47

44 P itts 2 003, s. 5-7.

4 7 O k s a ne n 20 0 9, s . 119-122.

45 Oks an en 2 0 09, s. 64-67.

4 8 Am e ri c a n T a b o o : I nk e d, Pi e rc e d a nd H o o k e d. 20 14 .

46 Sp r aq u e 2 0 1 6.

33

NA U TINTO
Kehonmuokkauksen syynä voi olla myös nautinnon tavoittelu. Tällöin muokkauksilla pyritään lisäämään omaa tai
partnerin seksuaalista nautintoa visuaalisuuden, aiheutuneiden tuntoaistimusten sekä lisääntyneen genitaalialueiden
herkkyyden avulla. Nautintoa lisäävä tuntoaistimus voi olla
kehonmuokkauksen lisäämä erogeenisten alueiden stimulaatio kuin myös kivun tuottama mielihyvä.
Esimerkiksi vierasesineiden, eli implanttien kirurgisesti
asettaminen genitaalialueiden ihon alle on yksi nautinnon
tavoitteluun liittyvä kehonmuokkauksen muoto. Implanttien
asettaminen on suhteellisen uusi tekniikka, vaikkakin melko
epämääräinen historia kertoo Tyynenmeren merimiesten ja
Japanin yakuzan jäsenien genitaalialueiden helmi-implanteista jo joitain vuosisatoja sitten.49 Nykyään genitaalialueiden implantteja laitetaan niin miehille kuin naisillekin,
ja niillä pyritään lisäämään seksuaalista nautintoa niiden
tuottamien tuntoaistimusten sekä visuaalisuuden avulla50.
Nautintoa pyritään lisäämään myös nännien ja kielen
lävistyksillä. Näilläkin muokkauksilla tuotetaan niin fyysistä
kuin visuaalistakin nautintoa sekä lävistetylle itselleen, kuin
myös hänen partnerilleen.51 52
Myös tatuoinneilla on eroottisia merkityksiä, ja tatuointien
yhteys seksuaalifantasioihin on vahva. Tatuointien tuottama
mielihyvä liittyy erityisesti katseeseen. Naisilla tatuointeja
voi sijaita erogeenisten alueiden ympäristössä, miehillä tatuointien esittäminen paljastaa maskuliinisuuden, lihaksiston ja
hartiat. Oksanen ja Turtiainen esittävät, että tatuoinnit ovat
ottamassa vaatteiden paikkaa fetissien tuottajana. Ne ovat
vahvempia halunkohteita, koska niitä ei säännöllisesti vaihdeta.53
KUVA 41 (YLLÄ): KIELILÄVISTYKSEN AVULLA VOIDAAN TAVOITELLA ESIMERKIKSI SUUREMMAN FYYSISEN
NAUTINNON TUOTTAMISTA PARTNERILLE.
KUVAT 42 JA 43: TATUOINNEILLA VOI OLLA MYÖS EROOTTISIA MERKITYKSIÄ.
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49 S t.Leone, Lori 20 10 .

5 2 S e x O u t L o u d B l o g w w w -s i vu s to 20 12.

50 Dugan 2013.

5 3 Ok s a ne n & T u rti a i ne n 20 0 4 .

51 The Pi erci ng B i b l e w w w -s i vu s to .

KUVAT 44 JA 45: KOUKUISTA RIIPUTTAMISTA KÄYTETÄÄN ERÄÄNÄ KEINONA HENKISYYDEN HARJOITTAMISEEN KEHOA MUOKKAAMALLA

H E N K I N EN
Henkiset syyt tarkoittavat yksilön henkilökohtaisia pyrkimyksiä kasvattaa henkisyyttään tai
kuvastaa elämänkatsomustaan kehonmuokkauksen menetelmiä hyödyntäen. Kehonmuokkausta voidaan myös käyttää oman minuuden
suojaamiseen, tai oman itsensä vahvistamiseen
tatuointien maagisten ominaisuuksien avulla.
Esimerkiksi ThatTattooChick kertoo YouTubevideollaan tatuointien ja lävistysten henkisistä
ja maagisista vaikutuksista. Eri puolille kehoa
sijoitetuilla tatuointi- tai lävistysloitsuilla on
erilaisia merkityksiä, sekä yleisesti ymmärrettäviä, kuin myös jokaisen omia, henkilökohtaisia assosiaatioita. Yhteisöllisestä muokkauksesta poiketen yksilö itse määrittää keholleen
lävistyksin ja tatuoinnein langetettujen lumousten merkityksen, joka voi olla esimerkiksi
ymmärryksen, kommunikaatiotaitojen tai oivalluskyvyn parantaminen.54
Henkistä kasvua ja valaistumista kehonmuokkauksen keinoin tavoitteleville on Yhdysvalloissa oma kirkkonsa, Church of Body
Modification. Kirkon mukaan rituaalit ovat
oleellisia henkisyydelle, ja kehoa muokkaamalla
voimistetaan sidettä kehon, mielen ja sielun välillä, sekä kurkotetaan kohti korkeampia voimia. Kirkko ei tunnusta mitään tiettyä
5 4 Th atTattooChi ck 2012.
5 5 Ch u r ch of Bodymodi fi cati on w w w -si vusto.
5 6 A mer ican Taboo: Inked, Pi erced and Hooked 2014.

jumaluutta, eivätkä kirkon piiriin kuuluvat jaa
samaa maailmankatsomusta. Kirkon jäsenille
yhteistä on se, että he pyrkivät kohti henkistä kasvua ja valaistumista käyttäen apunaan
erilaisia kehonmuokkauksen keinoja. Jokaisella
on omat yksilölliset syynsä kehonmuokkaukselle, henkisyyden harjoittamisen tapojen ollessa hyvin henkilökohtaisia ja usein yksityisiä.
Erään kirkon jäsenten mukaan rituaalien, kuten
koukuista riiputtamisen, koukkujen vetämisen,
viiltelyn tai lävistämisen aiheuttama kipu auttaa kohdistamaan huomion kehoon. Rituaalin
aikana kaikki oman itsensä ulkopuolinen, myös
sen aiheuttama kipu, sulkeutuu ulkopuolelle, ja
lopulta saavutetaan kirkkauden ja valaistumisen
hetki. Kipu itsessään ei usein olekaan rituaalien
keskeisin tavoite, vaan se on hyväksyttävä osana rituaalien suorittamista. Rituaalien avulla
pyritään saamaan kokemuksia muun muassa
itsestä osana universumin suurempaa voimaa,
ja saavuttamaan suurempi ymmärrys omasta
roolista osana maailmankaikkeutta. Toisia kipu
myös muistuttaa elossa olemisesta, sekä tuo
kosketuksen sisäiseen voimaan.55 56

KOKEILEVA
Kokeellisista syistä kehoaan muokkaavilla
tavoite on tutkia ihmiskehon ominaisuuksien
35

KUVAT 46 JA 47 (YLHÄÄLTÄ): KEHOON ISTUTETTUA LED-VALOJA SISÄLTÄVÄÄ ELEKTRONIIKKAA. GRINDHOUSE
WETWARE PYRKII SAAMAAN LED-IMPLANTIN MARKKINOILLE VUODEN 2016 AIKANA.
KUVA 48: SORMEEN ISTUTETUN MAGNEETIN AVULLA VOI AISTIA SÄHKÖMAGNEETTISIA KENTTIÄ.
KUVA 49: SIMÄMUNAAN ISTUTETTU KORISTEELLINEN IMPLANTTI.
KUVA 50: RANSKALAISET OPISKELIJAT MUUTTIVAT 3D-TULOSTUSLAITTEEN TATUOINTIKONEEKSI.

rajallisuuden ylittämistä. Kehonmuokkauksen futuristinen
suunta on saanut alkusysäyksensä kyberpunk-kirjallisuudesta,
jonka merkittävin teos on Willian Gibsonin Neurovelho (Neuromancer, 1984). Kirjallisuuden posthumanistisissa visioissa
ihminen sulautuu koneisiin, ja loputon työn alla oleva kehon
muutos on itsestäänselvyys. Näissä inhimillisyyttä perustavanlaatuisesti muuttavissa visioissa ihminen käy läpi uudelleenrakennuksen muuntautuen inhimillisistä rajoitteista vapautuneeksi
kyborgiksi, ja saavuttaa täyden vapauden valita oman kehonsa ja
identiteettinsä.57
Tälle kehonmuokkauksen marginaalisimmalle ryhmälle, kyberpunkkareille, korkea teknologia ja biolääketiede tarjoavat uusia
keinoja kehojen muokkaamiseen ja identiteeteistä viestimiseen.
Kyberpunkkarit käyttävät hyväkseen erilaisia biolääketieteellisiä
ja edistyksellisiä teknologisia välineitä luodakseen uudenlaisia ja
hyvin yksilöllisiä menetelmiä muokata kehoa, kuten esimerkiksi
subdermaaliset lävistykset ja laserilla tehdyt polttomerkit.
Kyberpunkkareiden tavoitteena on laajentaa ja muuttaa kehon
suorituskykyä, ulkoasua, kestokykyä ja tarkoitusta. Tulevaisuudessa he näkevät high tech-laitteistojen ja ohjelmistojen olevan
muutoksen ja kustomoinnin välineitä, ja kehonmuokkauksen
ulottuvan myös kyberavaruuteen. Muokkauksissa käytetään
paljon tee-se-itse-menetelmiä, ja he asettavatkin tarkoituksellisesti kysymyksiä kehonmuokkauksen demokratiasta, kuten kuka
omistaa ja kontrolloi kehoon liittyviä teknologioita.58
Kokeellisiin muokkauksiin lukeutuu muun muassa sormeen
istutettavat silikoniin kapseloidut magneetit, joiden avulla ihminen pystyy aistimaan elektromagneettisia aaltoja. Ympäristön
sähköiset kentät saavat magneetin värähtelemään, ja värähtelyn
aistiminen laajentaa kehon ominaisuuksia hahmottamaan
ympäristömme magneettikenttiä tuntoaistin avulla.59 Kokeile36

57 Pi tts 2003, s. 4, 13, 151-15 3.
58 Pi tts 2003, s. 4, 13, 151 -15 3.
59 Berg 2012.

KUVAT 51-53 (YLHÄÄLTÄ): NÄNNIPIHAN JA NÄNNIN TATUOINTI LEIKKAUKSEN JÄLKEEN.
KUVA 54: TOISINAAN RINTASYÖPÄLEIKKAUKSEN JÄTTÄMIEN ARPIEN PÄÄLLE TATUOIDAAN KORISTEELLISEMPIA,
ESIMERKIKSI SELVIÄMISESTÄ JA NAISELLISUUDESTA VIESTIVIÄ TATUOINTEJA.

vaa kehonmuokkausta voidaan tehdä myös uutta teknologiaa
kokeellisesti hyväksikäyttämällä. Esimerkiksi ryhmä opiskelijoita
on modifioinut 3d-tulostimen tatuoimiseen soveltuvaksi, ja
tuolla robotisoidulla tatuointineulalla on saatu toteutettua
ihoon tatuointikuvioita60.

LÄ Ä K E T I E DE
Lääketieteellisiä syitä ei yleensä mielletä kuuluvaksi kehonmuokkauksen piiriin. Nämä syyt on kuitenkin otettu tarkastelun
alle, koska lääketieteellisten muokkausten merkitys yksilön
kehonkuvalle ja identiteetille voi olla hyvin merkittävä. Lääketieteellisiin kehonmuokkauksiin lukeutuu muun muassa eri kehon osien poistoja, siirrännäisiä ja proteeseja. Kehoon liitetään
ja siihen sulautuu synteettisiä ja orgaanisia materiaaleja, ja sitä
muotoillaan niin laserin, muovin kuin ompeleidenkin avulla.
Esimerkiksi rintasyövän ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät leikkaukset voivat vaikuttaa merkittävästi naisen kehonkuvaan ja kokemukseen omasta naisellisuudestaan. Leikkaus on rintasyövän
hoidossa usein ensisijainen hoitomuoto, ja monissa tapauksissa
rinnan poistoleikkaus on tehokkain toimenpide.61 Leikkausten
seurauksena muuttuneen tai puuttuvan rinnan merkitys naisen
identiteetille ja naisellisuudelle voi olla hyvin suuri, ja mahdollisuuksien mukaan rinnan rekonstruointi pyritään tekemään
leikkauksen yhteydessä. Monelle rinnan rekonstruointi ja uudelleen muotoillun rinnan nännin ja nännipihan tatuointi ovat apu
sairauden muistojen käsittelyssä, ja sairauden jälkeisen normaalin elämän jatkamisessa.62 63
Leikkauksen jälkeen osa naisista kuvioi rintojaan myös muunlaisilla tatuoinneilla. Näillä tatuoinneilla on toipumisen lisäksi
usein esteettisiä ja viestiviä merkityksiä naisten häivyttäessä
leikkausarpiaan, koristaessa toipunutta kehoaan, ja viestimällä
sairaudesta selviämisestään.64

6 0 I n s tr u ctab les w w w -si vusto.

6 3 M o ri n 20 13.

6 1 K aikki s yövästä w w w -si vusto.

6 4 As h f o rd 20 14 .

6 2 Ter veys kir jasto w w w -si vusto.
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3.2.2 Kehonmuokkauksen yhteisölliset syyt
Kehonmuokkausta on esiintynyt liki jokaisessa
kulttuurissa eri aikoina, ja ihon koristelussa
käytetyt kuvioaiheet sekä niiden merkitykset
ovat aina kulloisenkin kulttuurin oman ilmaisun
muoto ja osa yhteisön elämäntapaa. Koristellulla iholla viestitään muun muassa yksilön
elämän eri vaiheista, sosiaalisesta tai poliittisesta asemasta, ammatista tai ekonomisesta statuksesta, mutta myös laajemmin koko
yhteisön kehityksen vaiheista.65 Perinteisesti
yhteisö on ajateltu paikallisena, samoja arvoja
jakavana ja toisensa tuntevana ihmisryhmänä,
mutta näiden yhteisöjen rinnalle on viime
vuosikymmeninä yhteiskunnan modernisaation
myötä noussut erilaisia, hetkellisempiä ja
vaihtuvampia yhteisöllisyyden muotoja. Uusyhteisöllisyydessä kyse on ennenkaikkea henkilökohtaisista ja individualisista valinnoista,
sosiaalisuuden uusista muodoista: asuinpaikasta, tulotasosta, luokasta, ammatista tai koulutuksesta riippumattomista uusheimoista, joita
yhdistävät tietoisesti valitut elämäntavat ja harrastukset. Yhteenkuuluvuutta luo sosiaalisten
suhteiden verkosto, yhteiset arvot ja intressit,
ja yhteisöstä voi löytää arvoja, joita yhteiskunnasta puuttuu.66 67
Erilaiset kehonmuokkauksen kieltä käyttävät
sosiaaliset ryhmät voivat siis vaihdella pariskunnasta kansakuntiin, tai heimoista uusheimoihin, mutta yhteistä on se, että ryhmän
jäsenet ymmärtävät toistensa välistä kehollista
kommunikaatiota. Yhteisöllisten muokkausten
syyt ja merkitykset ovat yksilön ulkopuolelta
määräytyviä. Hyvin usein eri syyt ovat päällek38

käisiä, etenkin rituaalisten, sosiaalisten ja
esteettisten syiden sekoittuessa toisiinsa.
Seuraavaksi esitellään 5 yleisintä tämän opinnäytteen taustatutkimuksessa esiinnoussutta
kehonmuokkauksen yhteisöllistä syytä.

RITUAALISET SYYT
Kehonmuokkaus on oletettavasti saanut alkunsa, kun ihmisen keho on elinkaaren aikana muuttunut. Esimerkiksi nuoren tullessa
murrosikään vartalo muuttuu, ja nuori siirtyy
aikuisuuteen, tai naisen tullessa äidiksi keho
kokee suuria muutoksia raskauden seurauksena. Ihoon syntyy merkkejä myös onnettomuuksien ja vahinkojen seurauksena, ja niistä jäävät
merkit ovat kehon omia pysyviä muistijälkiä.
Nämä kaikki kehon läpikäymät muutokset on
mahdollisesti nähty osana siirtymäriittejä, ja
maagisen ajattelun kautta ihoon jääneet jäljet
ovat saaneet symbolisia ja rituaalisia merkityksiä. Tarkoituksellinen arpeuttaminen,
tatuoinnit ja silpominen on voitu nähdä dialogina näiden kehon luonnollisten merkkien
kanssa.68 Rituaalisessa kehonmuokkauksessa
kulttuurista toiseen toistuvia keskeisiä teemoja
ovatkin siirtymäriitit, joiden avulla siirrytään eri
elämänvaiheesta toiseen, sekä kansanparannus,
jossa kehonmuokkausta käytetään niin vaivoja
ehkäisevinä talismaaneina kuin vaivojen hoitomenetelmänäkin.

SIIRTYMÄRIITIT
Siirtymäriitteihin liittyen kehoa muokkaamalla
on usein siirrytty lapsuudesta aikuisten keskuuteen. Muokkaukset ovat liittyeet vahvasti

6 5 Gr ön in g 1 9 9 7, s . 12.

67 Ok s a ne n 20 0 9, s . 92-93, 97.

6 6 V än n i 2 0 09 .

68 R u s h 20 0 5 ,15 -18.

KUVA 55: KANINGARA-MIEHEN

KUVA 56:KALINGA-HEIMON POJAT

KUVA 57: MYÖS KALINGA-HEIMON TYTÖT

KUVA 58: AINU-NAISTEN ÄIDEILTÄ

KEHOA KORISTAVAT IHONLEIKKAUS-

MUUTETAAN MIEHIKSI KIVULIAIDEN

SIIRTYIVÄT AIKUISUUTEEN HEDELMÄLLISYYTTÄ

TYTTÄRILLE PERIYTYVÄ TATUOINTI-

RITUAALIN ARVET.

TATUOINTIRITUAALIEN KAUTTA.

LISÄÄVIEN TATUOINTIEN KAUTTA.

PERINNE OLI PORTTI AVIOLIITTOON

sukupuoleen, miesten keskuudessa muokkauksilla on todistettu kykyä kestää kipua tullakseen
hyväksi taistelijaksi ja lunastettu oikeus paikasta miesten keskuudessa, kuten esimerkiksi
Kaningara-heimon keskuudessa. Papua Uudessa Guineassa elävän Kaningara-heimon miehille
ihonleikkaus-rituaali on tärkeä osa sarjasta
siirtymäriitin rituaaleja, jossa irroittaudutaan
äidin vaikutuksesta ja siirrytään osaksi miesten maailmaa. Ihoa leikkaamalla kehosta
poistetaan kaikki jäljet synnytyksessä vuotaneesta äidin verestä, ja symbolisesti mies näin
erotellaan naisväestöstä.69 Myös Filippiinien
Kalingassa asuvan heimon katoamassa olevalla
tatuointiperinteellä on syvä uskonnollinen
merkitys. Tatuointi, batok, toimii siirtymäriittien välineenä, ja viestii yksilön statuksesta
yhteisön sisällä. Tatuoija, mambabatok, muuttaa voimiensa avulla pojista miehiä kivuliaiden
tatuointirituaalien kautta. Miehille tehtyjen
tatuointien yleisiä kuvioaiheita olivat muun
muassa pythonin suomu- ja tuhatjalkaiskuviot,
joiden on ajateltu olevan kalingojen voimal6 9 K r u tak 2 008 . Maki ng Boys i nto Men: The S ki n-cutti ng Ri tual o f th e Ka ni nga ra
Tr ib e of P ap u a New Qui nea.
7 0 K r u tak 2 01 3.

lisimman jumalan, Kabunian - kaiken luojan,
maanpäällisiä sanansaattajia. Esikuviensa tavoin tatuoitujen tuhatjalkaisten uskottiin myös
tekevän pääkalloja metsästävistä sotureista
pelottomampia ja aggressiivisempia.70 71
Naisilla taas on siirrytty tytöstä sukukypsyyden
saavuttaneeksi naiseksi, ja myös todistettu
valmius kohdata synnytyksen aiheuttamat
kivut ja astua avioon. Muokkauksilla on usein
merkitystä myös tuonpuoleisessa, sekä myös
esteettinen merkitys, ja monesti siirtymäriiteissa saadut jäljet kehossa myös suojasivat
kantajaansa. Esimerkiksi Kalinga-heimon naisiakin tatuoitiin osana siirtymäriittiä. Kauniilla
tatuoinneilla parannettin heidän hedelmällisyyttään tatuoijan muuttaessa heidät tytöistä
naisiksi. Heille myös tatuoitiin kaulakoruja,
jotta he olisivat aina helmin koristeltuja ja
kauniita.72 Japanissa elävien ainujen naisille
sukukypsyyttä symboloiva tatuointi taas oli
portti avioliittoon. Tällä suun ympärille tehdyllä tatuoinnilla estettiin myös pahoja henkiä
71 Kru ta k 20 0 9. T h e L a s t Ka l i nga T a tto o Arti s t o f th e Ph i l i ppi ne s .
72 Kru ta k 20 0 9. T h e L a s t Ka l i nga T a tto o Arti s t o f th e Ph i l i ppi ne s .
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tunkeutumasta kehoon suun
kautta aiheuttamaan sairautta
ja huonoa onnea, sekä turvattiin paikka tuonpuoleisessa
omien esi-isien luona. Ylähuulen pienestä pisteestä alkavaa
suun ympäryksen tatuointia
tehtiin suuremmaksi vähitel-

kausmenetelmiä käytettiin
myös itse vaivojen hoitoon.
Muun muassa Pohjois-Afrikan
berberinaisten feminiinisenä
nähdyn, pisteistä, viivoista ja
tyylitellyistä palmunlehvistä
muodostuvan ihonkoristelukuvioinnin, siyala, uskotaan
olevan tehokas torjumaan vahinkoja ja lisäämään hedelmällisyyttä, ja sillä koristellaan
usein murrosiässä olevien tyttöjen kasvoja ja kämmenselkiä.
Näitä kuviointeja on iholle
tehty niin tatuoimalla, kuin
myös maalaamalla niitä
hennakasveista saatavalla
värillä.74

KUVA 60: ALASKAN ALEUTTI-NAISEN KASVOJEN TATUOINTIEN
JA LÄVISTYSTEN USKOTTIIN EDISTÄVÄN TERVEYTTÄ, 1778.

KUVA 59: BERBERI-NAISEN KÄSIEN HENNATATUOINTEJA.

len, vuosien ajan, ja ilman
tätä tatuointia Ainu-nainen ei
voinut avioitua. Tatuoimisen
traditiot kulkivat äidin kautta
periytyvää linjaa pitkin tyttärille.73

K A N S A N PA R A NNU S
Monesti kehonmuokkausta
käytettiin suojaamaan kantajaansa pahoilta hengiltä;
huonolta onnelta ja taudeilta.
Joissain kulttuureissa muok40

Arktisilla alueilla asuvien
kansojen keskuudessa tatuointien avulla uskottiin voitavan
parantaa tai ehkäistä monia
sairauksia. Arktisten parantajien metodeissa on myös
hyvin paljon samaa kiinalaisen
akupunktion kanssa, ja Alaskan aleutit käyttivät myös
akupunktiota hoitomuotona.
Molempien metodien mukaan
kehon eri vaivat heijastuvat
tiettyihin pisteisiin ihossa tai
heti sen alla. Oireiden perusteella tatuointikuviot keskitettiin niitä heijastaviin pisteisiin.
Tatuoinnein suoritettu hoitomuoto levisi laajemmallekin

alueelle, tatuoidut muumiot
osoittavat sen saapuneen
aikoinaan Grönlantiin saakka.75 Myös 5200 vuotta sitten Alpeilla eläneen jäämies
Ötzin muumiosta löytyi yli
viisikymmentä nokitatuointia sellaisista osista kehoa,
joita nykyaikanakin käytetään
akupunktiohoidoissa. Noiden
viiva- ja risti-kuvioiden ryhmittymien sijaintien vuoksi on
uskottavaa, että ne liittyvät
kipua lievittäviin hoitoihin.76
Tatuointien lisäksi myös Alaskan Aleuteilla elävien kansojen

7 3 K r u tak 2 008 . Tattooi ng Among Japan’s Ai nu Peopl e.

77 Kru ta k 20 0 6. T a tto o i ng a nd Pi e rc i ng Am o ng th e Al a s k a n Al e u t.

7 4 Gr ön in g 1 9 9 7, s . 122-123

78 B y ro n 20 11.

7 5 K r u tak 2 0 00. Tattoos of the Hunter-Gatherers of the Arcti c.

79 Ok a z a k i 20 13, s . 10 -12.

7 6 Etelä- Tir olin ar keo l ogi sen museon w w w -si vusto.

80 Wi k i pe di a w w w -s i vu s to . H u m a n b ra ndi ng.

KUVA 61: JAPANISSA EDO-KAUDEN IREZUMIT MUUNTUIVAT
TRADITIONAALISISTA PUUPIIRROKSISTA AMMENTAVAKSI

harjoittamilla lävistyksillä on ilmeisimmin myös ollut vastaavanlaisia lääkinnällisiä ominaisuuksia. Sen lisäksi fyysisen kehon
heikkouksia kätkettiin lävistyksin yliluonnollisia voimia vastaan,
ja estettiin niiden tunkeutumista kehoon ruumiin aukkojen,
kuten suun, nenän ja korvien, kautta.77

RANKAISU
Kehonmuokkauksen käyttö rankaisukeinona on eräs
monessa eri kulttuurissa toistunut yhteisöllisen
kehonmuokkauksen muoto, jolla vaikutetaan rangaistavan identiteettiin ratkaisevasti. Väliaikaisempien, kuten tervassa ja höyhenissä kierittämisen
avulla rikollisia on haluttu nöyryyttää, ja ottaa
yleisen paheksunnan kohteeksi ja silmätikuksi,
mutta pysyvämpien kehonmuokkaustapojen avulla
rikollinen on voitu leimata pysyvästi yhteiskunnan
hylkiöksi. Merkitsemistä ja leimaamista rikolliseksi
on harjoitettu jo Aatamin ja Eevan ajoista. Raamatun luomis-kertomuksessa (4:15) Jumalan kerrotaan kironneen heidän veljessurmaan syyllistyneen
poikansa, Kainin, ja hän sai kannettavakseen rikoksestaan muistuttavan merkin. Raamattu ei kuitenkaan kerro
millainen tämä merkki oli, tulkintojen mukaan kuitenkin jotain
silminnähtävää. Merkki leimasi Kainin pysyvästi murhaajaksi
ja sosiaaliseksi hylkiöksi, ja toimi varoituksena muille ihmisille,

KUVAT 62 (VASEMMALLA): JAPANILAISTEN KRIMINAALITATUOINTIEN KUVIOAIHEITA.
KUVAT 63 JA 64: MYÖS YHDYSVALLOISSA ORJIA POLTTOMERKITTIIN METALLISILLA POLTTOMERKINTÄRAUDOILLA
RANGAISTUKSENA ESIMERKIKSI KARKURUUDESTA. 80

KEHOTAITEEKSI JAPANILAISTEN KRIMINAALIEN KESKUUTEEN.
JAPANILAISEN MAFIAN, YAKUZAN, KESKUUDESSA
TATUOINNIT OLIVATKIN TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA.
YAKUZAAN KUULUVAT TATUOITIIN, TOISINAAN YLEMPIEN
MÄÄRÄYKSESTÄKIN, OSOITUKSENA USKOLLISUUDESTA
RYHMÄÄ KOHTAAN. JOISSAIN RYHMISSÄ TATUOIMINEN OLI
EDELLYTYS SIIHEN KUULUMISELLE, JA SEN VOI NÄHDÄ MYÖS
RYHMÄN INITIAATIORIITINÄ. 79

ettei Kainia tullut
tappaman, muutoin
Jumalan kosto olisi
seitsemän kertainen.78
Kehonmuokkausta
käytettiin merkitsemis- ja rangaistuskeinona muun
muassa antiikin
Roomassa, jossa
tatuointia ja polttomerkkausta käytettiin rangaistuksena orjien rikkomuksista. Esimerkiksi varkaudesta
rangaistuksena oli otsaan
polttomerkattu kirjain “F” (fur),
joka tulee latinankielisestä
sanasta fure, varas. Lisäksi
merkitsemällä kantajansa
orjuutta kuvaavilla muok-
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kauksilla pyrittiin estämään orjien karkuruutta ja helpottamaan
heidän identifioimistaan.81 82 Kehonmuokkausta on käytetty
rangaistuskeinona myös myöhäisempinä aikoina. 1800-luvun
Euroopassa rikollisia tatuoitiin merkkinä rikoksistaan: mm.
Ranskassa varkaat ja Englannissa armeijan sotilaskarkurit tatuoitiin kirjaintunnuksin83. Myös Japanissa, Edo-kaudella (16001868), tatuoinnit, joista käytetään nimitystä irezumi, olivat virallinen rangaistusmenetelmä 1870-luvulle saakka. Nämä tatuoinnit
kiersivät tyypillisesti käsivarren ympäri, jolloin rikolliset saattoivat verhoilla niitä, tai otsaan tatuoitu joko kiinalainen, koiraa
tarkoittava symboli tai ”aku”, paha.84 Varhaisella Edo-kaudella
myös nenän tai korvien amputaatio toimi rangaistuksena rikollisille85. Amputaatio on rangaistuskeino myös Japanin yakuzan
sisällä. Edelleen sormen, yleensä pikkusormen, amputaatiota
käytetään sovituskeinona vakavista rikkomuksista.86

KUVA 65: TOISIAAN TÄYDENTÄVÄT TATUOINNIT
MERKITSEVÄT PUOLISOT VIHKISORMUKSEN TAVOIN
PYSYVÄSTI YHTEENKUULUVIKSI.

KUVA 66: KEHONMUOKKAUSTA KÄYTETÄÄN MYÖS
YSTÄVYKSIÄ YHDISTÄVÄNÄ VIESTINÄ.

S O S I A A LI N E N
Sosiaaliseen ryhmään kuuluvilla kehonmuokkausilla voidaan
viestiä ryhmän jäsenyydestä sekä yksilön identiteetistä ja asemasta ryhmän sisällä. Erilaiset kehonmuokkauksen kieltä käyttävät sosiaaliset ryhmät voivat vaihdella pariskunnasta kansakuntiin, tai heimoista uusheimoihin, mutta yhteistä on se, että
ryhmän jäsenet ymmärtävät toistensa välistä kehollista kommunikaatiota. Toisinaan esimerkiksi moderneissa, länsimaisissa
perheissä on otettu kantaakseen sama, suvussa kulkeva tatuointi, ikään kuin musteella ihoon kirjattu verenperintö.87 Pariskunnat voivat myös ilmaista tatuoinnein yhteyttään toisiinsa ikuisen
rakkautensa merkiksi.88
Alkuperäiskansojen keskuudessa vahvasti rituaalinen kehonmuokkaus on toiminut toisinaan myös viestimisen välineenä.
Kehonmuokkauksen keinoin on voitu ilmaista esimerkiksi
henkilön identiteettiä, statusta ja asemaa heimon sisällä. Kehoa
on muokattu myös osoituksena taituruudesta oman ammattinsa parissa ja paikan lunastamiseksi yhteisön arvostettujen
osaajien joukosta. Miehiä tatuoitiin esimerkiksi osoituksena
42
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85 W i k i p e d i a www- si v usto. Cr i m i n a l P un i shm e n t i n Ed o- p e r i od J a p a n .

8 2 V an is h in g Tattoos w w w -si vusto.

86 F u ji ta 20 13.

8 3 V alkeap ää 2 01 2 , s.17.

87 Ok s a ne n & T u rti a i ne n 20 0 4 .

8 4 Okazaki 2 0 1 3, s . 10.

88 I nk e d We ddi ngs w w w -s i vu s to 20 13.

KUVA 67: MERIMIESTATUOINTIEN KUVASTOA SAILOR
JERRYN MALLIKIRJASTA.

KUVAT 68 JA 69: LI-HEIMON NAISTEN TATUOINNEILLA
VIESTITTIIN MUUN MUASSA KANTAJANSA KYLÄ,
SOSIAALINEN ASEMA, SEKÄ IDENTITEETTI. KUVAT N.
VUODELTA 1930.

menestyksestä taistelijana,
naisia taas heidän ansioistaan
kutojina, kuten Borneossa
elävällä Iban-heimolla oli tapana. Siinä missä Iban-heimon
naisten käsistä oli nähtävissä
heidän asemansa kutojien
hierarkiassa, miessotureiden
tatuoinnit olivat kunniamerkkejä heidän saavutuksistaan
pääkallonmetsästyksessä.89
Vaastaavasti myös Filippiinien
Kalingassa elävien soturien
tatuoinnit täytyy aina ansaita,
ja miesten arvostusta ja kunniaa tuovien tatuointien määrä
on yhteydessä heidän kukistamiensa vihollisten määrään.90
Etiopiassa Hamar-heimon
miesten keskuudessa käytetään taas arpeuttamista,
jota kutsutaan nimellä pala,
sankarin arvet, Iban- ja Kalinga-heimon tapaan viestimään lyötyjen vihollisten
lukumäärästä.91 Kehoa muokkaamalla on myös viestitty
ihmisten identiteetistä kuten
kotipaikasta ja sukuhistoriasta, kuten Kiinassa elävän
Li-kansan naisten tatuoinneilla on tehty. Heidän tatuoinneistaan voitiin nähdä
kantajansa kylä, sosiaalinen
asema ja identiteetti, mutta
niiden merkitys ei ollut vain
maanpäällä eläviä varten:

tatuoinneilla viestittiin myös
edesmenneille esi-isille, jotta
he tunnistivat tatuoidun kuoleman jälkeisessä elämässä.92
Länsimaisessa kulttuurissa
kenties tunnetuin tatuoitujen
ryhmä halki vuosisatojen ovat
olleet merimiehet. Muulle
yhteisölle heidän tatuointinsa
ovat olleet selkeä merkki
ammatista ja elämäntavasta,
heille itselleen keino merkitä
muistojaan omiin kehoihinsa
sekä kirjata ylös henkilökohtaisia tietojaan merelle
katoamisen varalta. Merimiesten kehojen rikas kuvitus
kertoi seikkailuista, ne pitivät
rakastetut lähellä, kunnioittivat uskontoa, symboloivaat
maskuliinisuutta ja toimivat
onnea tuottavina amuletteina.
Tatuoinnein viestittiin myös
ylpeydestä omaa ammattia
kohtaan ja yhteenkuuluvuutta
muiden merenkulkijoiden
kanssa. Merimiesten osallistuessa sota-aikoina taisteluihin ja sotiin he tatuoivat
kehoihinsa erilaisia taisteluja
kunnioittavia kuva-aiheita,
ja tapa yleistyi myös muiden
alokkaiden joukossa, josta
tatuoinnit siirtyivät myös valtavirtakulttuuriin.93

KUVA 70: HAMAR-HEIMON MIEHEN PALA, ELI SANKARIN
ARVET, JOTKA VIESTIVÄT LYÖTYJEN VASTUSTAJIEN
LUKUMÄÄRÄSTÄ.

ESTEETTINEN
Yhteisölliset esteettisistä
syistä tapahtuva kehonmuokkaus tarkoittaa määritellyn
yhteisön sisäistä, yhteisön
omaa kauneusihannetta kohti
pyrkivää kehonmuokkausta.
Nyky-yhteiskunnassa yhteisöllisten ja yksityisten esteettisten syiden välinen rajanveto
on haastavaa, koska vallitsevan
kauneusihanteen vaateet tuijottavat meitä takaisin useimmista peileistä. Yksilökeskeisen kulttuurin paineessa on
vaikea hahmottaa, milloin
itsensä ehostaminen tapahtuu itseä varten, milloin

8 9 K r u tak 2 006 . Borneo’s Tattooed Women “Warri ors” - Weavers o f th e S k ra ng
I b an .

92 Kru ta k 20 0 6. At th e T a i l o f D ra go n: T h e V a ni s h i ng T a tto o s o f Ch i na ’ s L i
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KUVAT 71 JA 72: KIINASSA VUOSISATOJA VALLINNEEN

KUVA 73: KARENNI-NAISEN METALLIRENKAILLA

KAUNEUSIHANTEEN MUKAISEKSI SITOMALLA MUOKATUT JALAT.

PIDENNETTY KAULA.

taas yhteisön painostuksesta. Tässäkin ryhmittelyssä pyrkimys
määrittää jaottelun rajat: onko itsensä ehostajan tarve korostaa
itseään yksilönä, esimerkiksi poimimalla muoti-ilmiöistä itselleen
ja omaan tyyliinsä sopivia piirteitä, vai tulevatko muokkaamisen
paineet ja vaikutteet itsensä ulkopuolelta, jolloin muoti-ilmiöt
omaksutaan massasta erottumisen välttämiseksi.
Yhteisöllisistä esteettisistä syistä kehoa muokataan myös radikaalimmilla tavoilla, muun muassa vaikuttamalla pysyvästi eri
kehonosien kasvuun. Esimerkiksi Burmasta Pohjois-Thaimaahan
paenneen karenni-heimon naisten perinteenä on ollut pidentää
kaulaansa metallisten renkaiden avulla. Renkaat painavat naisten
solisluita ja kylkiluita alemmas, ja muuttavat olkalinjaa saaden
kaulan näin näyttämään pidemmältä. Renkaiden käyttö aloitetaan
jo lapsena luiden ollessa vielä joustavia, ja niitä lisätään vuosien varrella.94 Kiinassa taas pienet jalat olivat vuosisatojen ajan
kauneusihanne, jonka määräämänä naisten jalkojen kasvua pyrittiin estämään sitomalla jalat tiukasti jo 4-6-vuotiaasta lähtien.
Vuosia jatkuva sitominen oli riskialtis ja tuskallinen prosessi, jon44

9 4 Nation al Geog r ap hi c. 2008.

KUVA 74: KESKIAIKAISEEN, RENESSANSSI- JA BAROKKI-SILUETTIIN KUULUI SUORA, YLHÄÄLTÄ

9 5 K u n zle 1 9 8 2 , s . 4 -5, 71, 84, 163-64, 299.

VYÖTÄRÖLLE KAPENEVA KORSETTI, JOKA PURISTI RINNAT KEHOA VASTEN JA NOSTI RINTOJEN
KORKEIMMAN KOHDAN (BUSTLINE) YLEMMÄS. 1700-LUVULLA KORSETTI ALKOI MUKAILLA KEHON
LUONNOLLISISA KAARIA, JA 1800-LUVULLE TULTAESSA KORSETTI ULOTTUI JO LANTIOLLE SAAKKA. 95

ka seurauksena jalat kasvoivat epämuotoisiksi
varpaiden taittuessa jalkapöydän alle, mikä
rajoitti huomattavasti naisten liikkumiskykyä.96
Jalkojen sitomiseen on usein rinnastettu Euroopassa 1300-luvulta alkaen vallinnut 1900-luvun alkuvuosiin saakka jatkunut tapa tavoitella
tyylikauden mukaista siluettia korsettien avulla.
Jatkuvasti käytettyinä korsetit aiheuttivat
naisten kehoissa pysyviä muutoksia, ja vahingollisinta niiden käyttö on kohdulle, maksalle
ja keuhkoille, joskin terveyshaittoja on Valerie
Steelen (1996) mukaan voimakkaasti liioiteltu. 97

3.3 Yhteisöllinen kehonmuokkaus ja
sen vaikutus yksilön identiteettiin
Yhteisöllinen kehonmuokkaus vaikuttaa kantajansa identiteettiin monin eri tavoin. Sosiaalisena normina toimiessaan pysyvästi kehoon kirjaillut visuaaliset viestit määrittävät
tehokkaasti yksilön asemaa muiden silmissä, ja
joissain tapauksissa yhteisön sisäisten ihmisryhmien sosiaalista roolia heikennetään kehonmuokkauksen avulla. Erilaisia ryhmiä voidaan
hyljeksiä, tai jopa mitätöidä yhteisön sisällä.
Psykologiassa identiteetti määritellään ihmisen käsitykseksi omasta itsestään, ja sen
perustana ovat ihmisen omat persoonalliset
ominaisuudet. Identiteetti kehittyy läpi elämän
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja koostuu
erilaisista osa-alueista. Erik H. Erikson jakaa
ihmisen identiteetin kolmeen eri osa-alueeseen: egon identiteettiin (tietoisuuteen itsen
erillisyydestä), persoonalliseen identiteettiin
(persoonallisuus) ja sosiaaliseen identiteet-

tiin (yksilön erilaisiin sosiaalisiin rooleihin).98
Käsitettä sosiaalinen identiteetti käytetään
myös sosiaalipsykologiassa. Sosiaalisen
identiteetin teorian mukaan yhteiskunta jakautuu hierarkkisesti eri sosiaaliryhmiin, ja yksilön
eri sosiaaliryhmien jäsenyys määrittelee, kuka
yksilö on, ja kuinka hän käyttäytyy. Erilaisia
sosiaaliryhmiä ovat esimerkiksi miehet, naiset,
puolueet, organisaatiot, tai kerhot.99 Ryhmien
kautta yksilöt ovat myös kokonaisyhteiskunnan
jäseniä, esimerkiksi perheen, kotipaikkakunnan ja kieliryhmän kautta yksilö liittyy tiettyyn kansallisuuteen. Ryhmän jäsenenä yksilön
nähdään yleisesti menettävän osan yksilöllisyydestään ryhmän yhdenmukaisuusvaatimusten alla, mutta vastavuoroisesti ryhmän
vakiintuneet normit tarjoavat raameja päätöksenteolle, ja vuorovaikutus ryhmän muiden
jäsenien kanssa vahvistaa yksilön käsitystä
itsestä ja maailmasta.100
Seuraavaksi esitellään kolme yksilön identiteettiin eri tavoin vaikuttavaa yhteisöllisen kehonmuokkauksen muotoa: oman kylän poika,
hylkiö ja mitätöity.

3.3.1 Oman kylän poika
Kehonmuokkausta, tyypillisesti tatuointia, on
käytetty monissa eri kulttuureissa viestimään
yksilön identiteetistä ja sosiaalisesta asemasta
yhteisön sisällä. Tatuointien avulla yksilön
ihoon on voitu kirjata hyvinkin yksityiskohtaista
tietoa juurista ja henkilöhistoriasta. UudessaSeelannissa elävien maorien kehoja koristavat
tatuoinnit ovat tästä esimerkki. Kehoa on myös
muokattu osoituksena taituruudesta oman

9 6 Sch iaven za 2013.

99 Ah o k a s , e i pä i vä y s tä .

9 7 Steele 1 9 9 6 , s. 58.

10 0 T a m pe re e n y l i o pi s to n Avo i m e n y l i o pi s to n w w w -s i vu s to .

9 8 W ikip edia www -si vusto. Identi ty (soci al si ence).
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ammattinsa parissa, ja paikan lunastamseksi
yhteisön arvostettujen osaajien joukosta.

KUVA 75: MAORIEN MOKO-TATUOINNEILLA KERROTAAN TATUOIDUN
IDENTITEETISTÄ, SEKÄ ASEMASTA YHTEISÖN HIERARKIASSA.

Maorien keskuudessa tatuoinnit ovat liittyneet
siirtymävaiheeseen lapsuudesta aikuisuuteen.
Maoreille arvokkaat kuviot iholla olivat merkkejä menestyksestä, ja edistivät partnerin
löytämistä sekä taistelumenestystä. Kasvoihin
tehdyillä rituaalisilla Moko-tatuoinneilla kerrottiin tarkoin yksilöiden manasta, asemasta
yhteiskunnan hierarkiassa. Miehille huomattavasti yleisemmin tehty tatuointi symboloi kantajansa identiteettiä. Tatuoinnit olivat miehen
arvon mittari, ja kuvioista oli luettavissa hänen
sukujuurensa, kasvojen vasemman puolen ollessa omistettu isän, ja oikean puolen äidin
puoleiselle suvulle. Moko-tatuointien tekemiseen käytettiin erityistä tekniikkaa, jossa
terävällä luutaltalla leikattiin syviä viiltoja
ihoon, joihin sitten lisättiin tuhatjalkaisista
saatu tatuointimuste. Ensimmäinen tatuointi
aloitettiin pojan saavuttaessa puberteetti-ikä,
ja sen saattaminen valmiiksi saattoi kestää
useitakin vuosia.101 102 103
Kehoa on ammatin puolesta muokattu myös
muuhun, kuin taistelumenestykseen liittyen.
Esimerkiksi Borneossa elävän iban-heimon
naisten käsistä oli nähtävissä heidän asemansa
kutojien hierarkiassa. He saivat tatuointeja
saavutuksistaan kutojina. Vain harvat naisista
olivat todellisia taitureita, jotka voivat kutoa
pua kumbuja, pyhiä peittoja, joissa oli kaikkein monimutkaisimmat ja voimakkaimmat
kuviot ja värit. Tatuointeihin sisältyi myös
suojaava funktio: pua kumbujen kutomiseen
sisältyi vaarallinen spirituaalinen riskinotto,
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10 1 Grö ni ng 1997, 93-99.
10 2 10 0 % N e w Ze a l a nd w w w -s i vu s to .
10 3 Kru ta k 20 11.

KUVA 76: PALA-TUMPA-TATUOINTEJA TEHDÄÄN KUTOJILLE, JOTKA
EIVÄT KUULU AIVAN KORKEA-ARVOISIMPIEN KUTOJIEN JOUKKOON.

KUVA 77: YAKUZA-TATUOINTEJA

koska lankojen värjäämisessä
käytetty verenpunainen väriaine houkutteli pahoja henkiä.
Erityisten sormiin ja käsiin
tehtyjen tatuointien tehtävänä
oli suojella mestarikutojaa
näiltä pahoilta hengiltä. Itse
kutomiseen liittyi paljon rituaaleja, ja kankaaseen sitoutuikin paljon merkityssisältöjä
ja spirituaalista energiaa.104

3.3.2 Hylkiö
Kehonmuokkauksilla viestiminen on liittynyt menneinä vuosikymmeninä usein
kriminaalien kommunikointiin
niihin liittyneen leimaavuuden
vuoksi. Kiinnostavia esimerkkejä näiden muokkausten
sisällöllisestä evoluutiosta

löytyy esimerkiksi venäläisten
ja japanilaisten kriminaalien
tatuointikulttuurien piiristä.
Niin Venäjällä kuin Japanissakin rikollisille rangaistuksena annetut tatuoinnit
olivat alkusysäys alamaailman
moniulotteiselle kuvakielelle, ja vaikka tatuoinnit olivat
alunperin osa rikollisten rangaistusta ja pakottaen tehtyjä,
niiden vaikutus kantajansa
identiteetille oli merkittävä
leimaten heidät kuuluvaksi
hylkiöiden ryhmään. Venäjällä
1930-luvun sisällissodan ja
vallankumouksen myötä täyttyneillä työleireillä, gulageilla,
vankien välinen hierarkia synnytti kriminaalikoodin - varkaiden lain, ja hierarkian ylin
kasti alkoi erottautua muista
tatuointiensa avulla. Vangit
tatuoivat kehoihinsa heidän
itsensä tarkoin määrittelemiä
kuvia, joiden kuvioaiheet sekä
sijainti keholla sisälsivät hyvin
paljon symboliikkaa. Vankilan
sisällä, vartijoilta salaa
tehdyistä tatuoinneista oli
luetavissa rikollisen rikoshistoria sekä kärsityt tuomiot,
ja näin hierarkinen paikka
vankien monimutkaisessa
sosiaalisessa järjestelmässä.
Kuten heimokulttuureissakin,
jokainen tatuointi tuli an-

KUVA 78: YAKUZAN TATUOINNIT TEHDÄÄN
KIVULIAASTI KÄSIN TERÄVÄLLÄ NEULALLA.

KUVA 79: VENÄJÄN VANKILOISSA KUKOISTI
VANKILATATUOINTIEN KULTTUURI, JOSSA
ASEMA HIERARKIASSA OLI KAIVERRETTU

1 04 K r u tak 2 006. Borneo’s Tattooed Women “Warri ors” - Weavers o f th e S k ra ng I b a n.
1 05 V alkeap ää 2012. s. 18, 20-21.
1 06 Okazaki 2 013, s. 10-12

IHOON KRIMINAALIKOODIN SYMBOLEIN.
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KUVAT 80 JA 81 (YLHÄÄLTÄ): AUSCHWITZIN KESKITYSLEIREILTÄ SELVINNEIDEN TATUOINTEJA

saita, ja ansioitta tehdyistä tatuoinneista rankaistiin karvaasti.105
Japanissa taas Edo-kauden irezumit muuntuivat traditionaalisista puupiirroksista ammentavaksi kehotaiteeksi japanilaisten
kriminaalien keskuuteen. Meiji-kaudella (1868-1912) hallitus
kielsi aiemmin kukoistaneen tatuointikulttuurin nopeasti tapahtuneen modernisaation ja länsimaistumisen myötä. Toisen
maailmansodan jälkeen kielto poistettiin, mutta tatuointien
rikollisuuteen liittyvä mielikuva jäi. Japanilaisen mafian, yakuzan, keskuudessa tatuoinnit olivatkin tärkeässä roolissa. Yakuzaan kuuluvat tatuoitiin, toisinaan ylempien määräyksestäkin,
osoituksena uskollisuudesta ryhmää kohtaan. Joissain ryhmissä
tatuoiminen oli edellytys siihen kuulumiselle, ja sen voi nähdä
myös ryhmän initiaatioriitinä.106

3.3.3 Mitätöity
Kehoa muokkaamalla voidaan myös häivyttää identiteettiä,
kuten Auschwitzin keskitysleirillä ihmisten identifioimiseen
käytetyt tatuoinnit. Numerokoodit olivat valtaapitävien silmissä vangin identiteetti, jonka tarkoituksena oli viestiä leirien
ylläpitäjille tatuoidun henkilön tarkka henkilöllisyys. Aluksi vankien vaatetukseen ommeltiin sarjanumero sekä usein muitakin
symboleja viestimään esimerkiksi kansallisuudesta ja uskonnosta, mutta Neuvostoliiton sotavankien alkaessa tulvia leireille
tatuointia alettiin käyttää tunnistamisen välineenä. Sotavankien
myötä keskitysleirien kuolleisuus alkoi kasvaa, ja kuolonuhreja
oli vaikea tunnistaa, joten tarvittiin pysyvämpi merkitsemiskeino, tatuoinnit.107 Kuten Bo Lönnqvist kirjassaan Vaatteiden
valtapeli (2008) kirjoittaa, institutionaalinen nöyryyttäminen,
alentaminen ja häpäiseminen nujertaa yksilön persoonan, ja
laitoksiin sisäänkirjautuessa riisutut henkilökohtaiset attribuutit vievät ihmisen oman identiteetinmuodostuksen pohjan
häneltä pois. Keskitys-leireillä tatuointi oli yksi osa prosessia,
jossa vanki muokattiin ja rekisteröitiin objektiksi, ”jota voidaan
ruokkia laitoksen hallinnollisessa koneistossa ja käsitellä joustavasti erilaisissa rutiinioperaatioissa” (Kuten Minuuden riistäjät:
tutkielma totaalisista laitoksista kirjassa Lönnqvistiä lainannut
48

KUVA 82: KESKITYSLEIREILLÄ KÄYTETTYJÄ TATUOINTIVÄLINEITÄ.

107 Rosenthal , Ei pä i vä y s tä .

Erving Goffman kirjoitti).108 Toisen maailmasodan jälkeisessä
maailmassa Auschwitzin tatuoinnit ovat saaneet viestittäväkseen
uusia merkityssisältöjä, kun keskitysleiriltä selvinneiden tatuoinneista on tullut leirien julmuuksien ja selvinneiden sitkeyden
symboleita109.

3.4 Kehonmuokkaus ihmiskehon rajojen jatkeena

KUVAT 83 JA 84 (ALLA): TIETTÄVÄSTI ENSIMMÄINEN ANIMOITU
TATUOINTI SISÄLTÄÄ ÄLYPUHELIMELLA LUETTAVAN QR-KOODIN.

Ihmisen uteliaisuus, tarve kehon rajojen ylittämiseen ja uusien teknologioiden kehitys avaavat uusia mahdollisuuksia koko
ihmisyyden perustavanlaatuiselle muuntumiselle. Kokeellisten
kehonmuokkaajien ja ennakkoluulottomien tutkijoiden toimesta
kehon äärirajoja koetellaan muun muassa niin aistimaailmamme
kuin fyysisen ja virtuaalisen maailman rajapinnan laajentamiseksi. Kokeellisten muokkausten lopputulokset eivät välttämättä
ole muiden silmin nähtäviä, mutta tuovat ihmisen kehoon uusia
funktioita. Lääketieteen vieroksuma kehon hakkerointi pyrkii
tekemään ihmiskehosta tehokkaamman, ja transhumanistien
aatteen mukaisesti vauhdittamaan evoluutiota teknologian
avulla muokkauksen ulottuessa kehon henkisiin ominaisuuksiin
saakka. Tutkijat taas ovat ottaneet ihon alustakseen erilaisten
elektronisten komponenttien ja kehon välisen vuorovaikutuksen
saumattomaan yhteistyöhön. Tutkijat menevät myös ihon pintaa
syvemmälle kehittäessään erilaisia kehoon istutettavia antureita
ja elektronisia komponentteja.110
Viimeaikaisen tutkimuksen valossa ihmisyyttä voidaan tulevaisuudessa muuttaa muun muassa aivoihin asennettavien käyttöliittymien avulla. Virtuaalisisällöt voisivat laajentaa havaintojen
kenttää aivojen tulkitessa aivokudokseen istutettujen kaksisuuntaisten elektrodien kautta vastaanottamaansa dataa erilaisina aistihavaintoina. Transhumanistisissa visioissa taas ihmisen koko perusolemus muuntuu geenimuunnosten seurauksena, ja mielen digitaalistuminen saattelee ihmiskuntaa kohti
uudenlaista kuolemattomuutta.

1 08 Lön n q vis t 2 008, s.40-41.
1 09 Ros en th al, E i päi väystä.
1 1 0 H els in g in Sa nomat w w w -si vusto 2014.

KUVA 85 JA 86 (ALLA):IHON ALLE ISTUTETTAVAAN RFIDTUNNISTEESEEN VOI TALLENTAA INFORMAATIOSISÄLTÖÄ.
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3.4.1 Keho NYT!
Kokeellisille kehonmuokkaajille ja biohakkereille keho on alusta, jota muokkaamalla
sen ominaisuuksia ja suorituskykyä voidaan
muuttaa. Muunmuassa biolääketieteellisillä
ja edistyneillä teknologisilla välineillä aikaansaadut muokkaukset ovat usein muiden silmien näkymättömissä, istutettuina ihon alle,
mutta toisinaan myös visuaalisina elementteinä kehossa. Kehoa muun muassa tatuoidaan,
lävistetään ja siihen istutetaan implantteja
pyrkimyksenä saavuttaa jotain kehon luontaisten rajojen tuolta puolen ja kurkottaa
kohti koneisiin sulautunutta kehoa. Fyysisen
maailman rajat joutuvat myös haastetuiksi:
kehonmuokkauksen keinoin keho voi yhdistyä
internetiin, ja tuottaa virtuaalista dataa älylaitteilla tarkasteltavaksi ja analysoitavaksi. Kehon
ominaisuuksia haastavissa muokkauksissa
käytetään paljon tee-se-itse-menetelmiä, ja
aiheen ympärille onkin muodostunut aiheesta
kiinnostuneiden, biohakkereiden, muodostamia
yhteisöjä. Myös tutkimuksen puolella tehdään

löytöjä, jotka tulevaisuudessa voivat parantaa
ihmiskehon toiminnallisuutta.
Yksi kehon rajoja laajentava tavoite kehonmuokkauksissa on uuden tiedon istuttaminen
osaksi ihmisen kehoa. Informaatiota voidaan
liittää osaksi kehoa erilaisin menetelmin,
kuten tatuoinnein ja istuttein. Esimerkiksi
tatuointeihin sisällytetyt QR-koodit mahdollistavat kehon toimimisen vuorovaikutuksessa
älylaitteen kanssa, ja nän virtuaalisen sisällön
kanavoimisen. Esimerkiksi tiettävästi ensimmäisessä QR-tatuoinnissa luettu koodi käynnisti älypuhelimen näytöllä animaation, joka
tuli näin osaksi tatuoinnin estetiikkaa.111 Kehon
ulottuvuuksia laajennetaan myös istuttamalla
kehoon tiedon etälukuun käytettäviä RFIDsiruja, joita käytetään tyypillisesti esimerkiksi
avain- tai maksukorteissa. RFID-sirujen avulla
kehon voidaan sulauttaa erilaisia informaatiosisältöjä, ja säilöä persoonallista dataa, joka on
luettavissa päätelaitteen avulla. Kehossa olevat
istutteet voivat toimia samoin RFID-siruja
sisältävien korttien kanssa: välineinä esi-

KUVA 87: JOUSTAVAA ELEKTRONIIKKAA VOIDAAN
TULEVAISUUDESSA KIINNITTÄÄ ESIMERKIKSI SYDÄNLIHAKSEEN.

50

1 1 1 Ballan tin e’ s H u man API 2011.

KUVA 88: IHOON TILAPÄISEN TATUOINNIN TAVOIN TARTTUVAA ELEKTRONIIKKAA.

merkiksi maksamiseen tai sähköisten lukkojen
avaamiseen.112
Biohakkerit ovat kehittäneet myös keinoja saavuttaa kehoon uusia aisteja implanttien avulla,
kuten ympäröivien elektromagneettisten
kenttien tunnistaminen ja hahmottaminen,
huoneen toisessa päässä olevien esineiden
lämpötilojen aistiminen ja kaikuluotauksen
avulla navigoiminen113. Uusien aistien lisäksi
toinen esimerkki biohakkereiden pyrkimyksistä
on yhdistää keho internetiin. Kehoon asetetaan
esimerkiksi erilaisia elektronisia implantteja,
ja kehoa käsitellään kuin tietokonetta, kuten
Grindhouse Wetware-yrityksen projekteissa.
Grindhouse Wetfare pyrkii laajentamaan ihmisyyttä turvallista, edullista ja kaikille saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen. Eräs
esimerkki heidän projekteistaan on Circadia,
joka on ihon alle asetettava implantti, joka
kerää kehosta saatavaa dataa ja näin valvoo
henkilön terveyttä. Data voidaan lähettää bluetooth-yhteyden avulla internetiin, ja skenaariossa diagnoosi välitetään suoraan hoitavalle
lääkärille. Implanttiin on myös modifoitavissa
erilaisia funktioita, kuten ihonalaisia ledvaloja,
joiden muodostamat numerot näkyvät ihon läpi
korvaten rannekellon.114
Tutkijatkin antavat panoksensa uusien, erilaisia toimintoja sisältävien tatuoinnin kaltaisten sovellusten kehittämiseen. John Rogers
tiimeineen on kehittänyt joustavaa elektroniikkaa, joka tarttuu ihoon kuin tilapäinen
tatuointi, ja mukautuu ihon ominaisuuksiin.
Elektrodit voivat mitata kehosta esimerkiksi
lihasten ja aivojen sähköistä toimintaa ja ihon

lämpötilaa, sekä tunnistaa lihasten liikkeitä.115
Kehon signaaleja mittaamaan on kehitetty
myös ihon alle liikkuviin niveliin ja elävään
kudokseen kiinnittyvä anturiliuska. Esimerkiksi
sydämeen kiinnitettynä se voisi reaaliaikaisesti
seurata signaaleja, ja tarjota sydämen toiminnasta tietoa potilaalle ja hoitavalle lääkärille.116
Brian Litt tiimeineen puolestaan on kehittänyt
joustavan led-näytön, joka voidaan istuttaa
ihon alle ja toimia eräänlaisena valotatuointina. Terveydenhuollon tarkoituksiin kehitetty
silkki-silikoni led-näyttö voi olla kehon kudoksen kanssa uudenlaisessa vuorovaikutuksessa,
ja esittää esimerkiksi veren sokeriarvoja.117
Kehoon istutettavien elektronisten komponenttien virrantarve on eräs niiden käyttöön
liittyvä haaste. Tutkijat ovat kehittäneet tavan
kerätä sähköä ihmiskehosta hyödyntämällä
sydämen, keuhkojen ja pallean tuottamaa liikeenergiaa. Noita pieniä paristoja voidaan kenties
tulevaisuudessa käyttää kehoon istutettavien
laitteiden virranlähteenä.118

3.4.2 Keho 2.0
Aivoihin liittyvän tutkimuksen piiristä löytyvät
ne kehonmuokkaukset, jotka haastavat kenties
äärimmäisimmin ihmisyyttä sellaisena, kuin
me sen tunnemme. Ihmisen aivot monimutkaisuudessaan ja ihmisen tietoisuuden alkuperänä
ovat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia
tarjoava tutkimuskohde. Esimerkiksi aivojen rakenteen täydellinen kartoittaminen ja aivoihin
istutettavat uusia ajattelun ääriä avaavat
implantit tarjoavat ainakin teoriassa mahdollisuuksia ihmisyyden päivittämiseen niin digitaalisesti, tiedollisesti kuin toiminnallisestikin.

1 1 2 Swain 2 01 4.

116 H e l s i ngi n S a no m a t w w w -s i vu s to 20 14 .

1 1 3 Gr in d h ou s e Wetfare w w w -si vusto.

117 B o u rz a c 20 0 9.

1 1 4 A mer ican Taboo: Inked, Pi erced and Hooked 2014.

118 O l e na 20 14 .

1 1 5 V ezin a 2 01 1.
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KUVA 89: AIVOJEN HERMOSTON VISUALISOINTIA, HUMAN CONNECTOME PROJECT.

KUVA 90: TULEVAISUUDESSA ON KENTIES MAHDOLLISTA ISTUTTAA ELEKTRONIIKKAA AIVOKUDOKSEEN.

Ihmisen aivoverkoston tutkimushankkeen (Human Connectome Project) tavoitteena on kartoittaa ja kuvantaa kokonaisvaltaisesti ihmisaivojen toimintaa määrittävien hermosolujen
väliset fyysiset yhteydet. Aivoverkosto voidaan
ajatella aivojen kattavana kytkentäkaaviona,
ja laajemmin jopa koko eliön hermojärjestelmän kuvauksena.119 Hermoston kartoituksen

seurauksena pyritään saamaan tietoa siitä,
mikä aiheuttaa aivojen sairauksia, kuten Alzheimerin tautia tai epilepsiaa. Pidemmälle vietynä
voidaan pohtia, voidaanko täydellisesti aivojen
rakennetta ymmärtämällä määrittää myös esimerkiksi rikollisuuden ja mielisairauksien syntymekanismi, ja aivoverkostoa muokkaamalla
poistaa nuo ominaisuudet ihmisaivoista. Kokonaisvaltainen hermoston rakenteen kartoitus
mahdollistaa periaatteessa myös digitaalisen
version mallintamisen aivoista, ja avautuuko
näin mahdollisuus keinotekoisen mielen rakentamiselle?120
Ihmisaivojen virittäminen implanttien avulla ja
siten ihmisyyden päivittäminen seuraavalle asteelle on myös tutkimuksen alla. Implanttien ja
aivokäyttöliittymien teoriassa mahdollistamat
uudet ominaisuudet ja aivojen lisätty tehokkuus
innostavat maalailemaan hyvinkin utopistisia
ja futuristisia visioita. Tulevaisuudessa voidaan
aivoihin kenties asentaa mikrosiruja esimerkiksi
muistin ja oppimiskyvyn parantamiseksi. Theodore W. Berger kertoo tutkijoiden kehittämästä
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120 F u tu re s c a pe : E pi s o de 2 - R o b o t R e vo l u ti o n 20 14 .

KUVA 91: EMOTIV-PANNAN AVULLA VOIDAAN MITATA AIVOJEN TOIMINTAA.

mikrosirusta, joka voidaan istuttaa aivoihin
tavoitteena lisätä niiden tehoa. Mikrosirun
istuttamista on testattu jo hiirillä: pala aivojen hippokampuksesta korvattiin mikrosirulla,
joka käsittelee tietoa samoin kuin aivokudos,
eli sähköimpulssien välityksellä. Yhteys mikrosirun ja aivokudoksen välillä tapahtui pienten
elektrodien välityksellä, ja sirun tiedot siirtyivät
osaksi hiiren muistia. Tulevaisuuden visioissa mikrosirun avulla voidaan parantaa muistia
ja tehostaa sekä nopeuttaa uuden oppimista
merkittävästi, aivojen ja sirun välisen yhteyden
syntyessä sirun pinnalle kasvatettujen aivosoluja reitittyessä aivoihin.121
Tutkijoiden laboratorioissa aivoihin istutetaan
myös antureita mahdollistamaan suora yhteys
aivojen ja kehon ulkopuolisten laitteiden välillä
aivokäyttöliittymän (brain-computer interface)
avulla. Aivosignaalien mittaamiseen käytetyt
elektrodit vaihtelevat aivokudokseen istutetuista elektrodeista, joiden avulla voidaan mitata
signaali yhdestä ainoasta hermosolusta aina
kallon ihon pintaan kiinnitettäviin elektrodeihin, joilla voidaan mitata miljoonien aivosolujen
signaalien kooste. Aivokudokseen istutettujen elektrodien avulla saadut signaalit ovat
tarkempia.122 Ei-invasiivisiin mittaustekniikoihin
perustuvat sovellukset, joissa aivosignaalien
mittaus tapahtuu päänahan ulkopuolelta, ovat
jo päätyneet kaupallisiksi sovelluksiksi asti.
Esimerkiksi Emotiv-pannan avulla voi aivojen
toimintaa mittaamalla seurata erilaisia henkisiä toimintoja, tai vaikka kontrolloida pelejä
ja laitteita ajatusten avulla.123 Liikuntakyvyn
palauttamiseen halvaantuneille potilaille on
sovellettu myös menestyksekkäästi aivokäyt-

töliittymän suomia hyötyjä: esimerkiksi The
Walk Again-tutkimusyhteistyössä on havaittu
aivokäyttöliittymäharjoittelun niin avataria
kuin robotiikkaa hyödyntävän tukipuvun avulla
elvyttävän halvaantuneiden raajojen tuntoaistia. Tutkimuksessa havaittiin myös haptisen
palautteen tukevan harjoittelua ja stimuloivan
aivoja lisää.124 Aivosignaalien mittaamiseen on
kehitetty myös päänalueen ihoon puolipysyvästi liitettäviä elektrodeja, jotka pysyvät
paikoillaan useamman viikon.125 Invasiivisten, eli
kallonsisäisten implanttien avulla aivoja pysyvästi muokkaamalla päästään käsiksi taas hyvin
perustavanlaatuiseen tietoisuuden, toiminnallisuuden ja havaintokyvyn laajentamiseen.
Neuroteknologian tutkimus- ja kehityskohteina
olevien aivokäyttöliittymien avulla ihmisen
koko toimintakenttä ja vuorovaikutus fyysisen
maailman kanssa voi muuttua hyvin äärimmäisesti. Tällainen aivokäyttöliittymä tarkoittaa kaksisuuntaista yhteyttä aivokudoksen ja
laitteen välillä, joka muodostuu aivoihin istutetuista elektrodeista, sekä vastaanottavasta
mekaa-nisesta, elektronisesta tai jopa virtuaalisesta laitteesta. Aivojen eri osiin istutetut
elektrodit välittävät aivon signaaleja tietokoneelle, joka tunnistaa tiettyjä signaalikuvioita
esimerkiksi tietyiksi liikkeiksi. Kontrolloitava
laite puolestaan lähettää aivokudosta stimuloivia signaaleja aivoihin, jotka aivot tunnistavat
esimerkiksi haptisena palautteena. Käytännössä tämä voisi mahdollistaa monimutkaisten
laitteiden kontrolloimisen ajatuksen avulla,
jolloin aivojen tuottamia signaaleja käytetään
laitteen liikkeen kontrolloimisessa. Esimerkki
tällaisesta laitteesta voisi olla ajatuksella ohjat-

1 2 1 Fu tu r es cap e: Epi sode 2 - Robot Revol uti on 2014.
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tava robotti, jolloin ympäristöä
aistiva minä ei pääty vai ihoon,
vaan laajenee fyysisen minän
ulkopuolelle.126
Viimeaikaiset tutkimuksissa
on selvinnyt, että myös kognitiivisia prosesseja voidaan
selvittää aivotoimintaa tarkkailemalla. Aivokäyttöliittymien laajentaminen motoristen toimintojen lisäksi myös
näihin kognitiivisiin toimintoihin, kuten työmuistiin,
huomiokykyyn, puheentuottamiseen ja päätöksentekoon
liittyvien signaalien käyttöön
avaisi jälleen uuden mahdollisuuden esimerkiksi ihmisten
väliseen kommunikointiin. Esimerkiksi halvaantuneen henkilön puhekyvyn palauttaminen aivotoimintaa tulkitsevan
aivokäyttöliittymän avulla voisi
olla yksi tulevaisuuden sovelluskohteista, ja teoreettisesti
teknologiaa voidaan käyttää
tulevaisuudessa myös äänettömään keskusteluun. Tuolloin
aivokäyttöliittymä tulkitsisi
puheentuottamiseen liittyvät
signaalit aivotoiminnasta, ja
lähettäisi signaalit eteenpäin
toisen henkilön aivokäyttöliittymän tulkittavaksi. Vastaanottava käyttöliittymä taas
syöttäisi saamansa datan aivo54
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kudokseen, ja aivot käsittäisivät datan sanoina. Myös
erilaisten ärsykkeiden, kuten
kuvien ja äänien aiheuttamien
aivosignaalien tunnistaminen
ja kytkeminen aivokäyttöjärjestelmään avaa kiinnostavia
ajatuksia aivojen vastaanottamien syötteiden keinotekoisesta kontrolloimisesta.
Tuolloin tietyn kuvan tai äänen
havaitseminen toimii aivojen saamana syötteenä, joka
aktivoi aivojen korkeamman
tason prosesseja aiheuttaen
erilaisia hermostimulaatioita.127

1 2 6 Fu tu r es cap e: Ep isode 2 - Robot Revol uti on 2014.
1 2 7 Tan ku s , Fr ied & S hoham 2013.

3.4.3 Ihmiskehon
tulevaisuus?
Ihmiskehon ominaisuuksien
laajentaminen herättää paljon keskustelua ihmiskehon
tulevaisuudesta ja rajoituksista. Kehon radikaaliin muokkaamiseen liittyvä ajatussuuntaus, transhumanismi,
kyseenalaistaa tämänhetkisiä
ihmisyyteen liittyviä faktoja, ja
visioi mahdollisia tulevaisuudennäkymiä kehonmuokauksen edistyessä. Kysymykset,
kuten miksi ikäännymme, tai

KUVA 93: T2045 INITIATIVE-PROJEKTISSA KEHITETÄÄN TEKNOLOGIOITA, JOIDEN AVULLA IHMINEN

KUVA 94: GEENIMUUNTELU ON YKSI MAHDOLLINEN TAPA MUOKATA KEHOA

SAAVUTTAA KUOLEMATTOMUUDEN SYNTEETTISEN KEHON AVULLA.

TULEVAISUUDESSA.

miksi kuolemme ovat transhumanisteille haasteita, joihin
eri tieteenalojen ja teknologioiden kehityksen myötä
voidaan löytää ihmisyyttä
mullistavia ratkaisuja. Transhumanistien tulevaisuudessa
järki, tiede ja teknologia valjastetaan palvelemaan inhimillisten rajoitusten ylittämistä,
ja tavoitellaan ihmisen parasta
mahdollista kehoa muokkaamalla sitä hyvin perustavanlaatuisella tavalla. Tällaisia
menetelmiä ovat esimerkiksi
edellisissä luvuissa esitellyt
1 2 8 For d 2 01 1 .
1 2 9 W ikip ed ia ww w -si vusto. Gene.

erilaisten laitteiden istuttaminen eri puolille kehoa
sekä geenienmuuntelu.
Transhumanistisissa utopioissa tämä tarkoittaisi käytännössä eliniän, havaintokyvyn,
älykkyyden ja emootioiden
laajentumisen kaiken aiemmin kokemamme ulottumattomiin.128
Nykyisenlaisen kehon suoran
muokkaamisen ohella ihmisen
biologia näyttäytyy muokattavana alustana. Ihmisellä, kuten
jokaisella muullakin eliöllä on

oma DNA:nsa, joka sisältää
kaikkien eliön solujen geneettisen materiaalin. Geenit
koostuvat neljästä perusosasta
(A, G, C, T), joiden määrä ja
järjestys määrittävät geenin
sisältämän informaation. Tuohon koodiin on kätketty kaikki
tieto siitä, kuinka mikäkin
eliö rakentuu, ja mitkä ovat
esimerkiksi aivojen ja muiden
elinten oleelliset tekijät niiden
rakentumiseen.129 Geenit
ovat muunneltavissa, ja tällä
hetkellä sitä käytetään hyväksi esimerkiksi muunnet55

taessa elinsiirteiden geenejä vastaanottajalle
sopivaksi130. Transhumanistien optimistisessa
utopiassa geeniperimää muuntelemalla voidaan
vaikuttaa kehon vastustuskyvyn parantamiseen
ja eliniän odotteeseen, sekä tunnetason häiriöihin. Kehon ominaisuuksia voidaan parannella
lisäämällä voimaa, kestävyyttä ja elinvoimaa.
Aistit voivat laajentua havaitsemaan uudenlaisia aistimuksia, kuten radiotelepaattinen kyky
lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja. Eläinten
geneettistä perimää määrittämällä voidaan
tulevaisuuden visioissa eläinten ominaisuuksia
siirtää osaksi ihmisen geeniperimää. Tällaisia
ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi haukan
näkö, ultravioletti- tai infrapunanäkö, lintujen
suunnistuskyky, koirien hajuaisti tai lepakkojen kaikuluotaus. Eläinten geeneistä voidaan
lainata myös ominaisuuksia ulkonäköömme,
kuten ihon ja hiusten erilaisia värisävyjä.
Ihmisten henkisiin kykyihin voidaan visioissa
myös vaikuttaa esimerkiksi aivojen ajatteluun
liittyviä kykyjä optimoiden. Aggressiivisuus ja
rikollisuus tulevat jäämään historiaan, ja tilalle
astuu toivotumpia luonteenpiirteitä, ystävällisyyttä ja empatiakykyä. Lahjakkuus tiettyjä
taitoja kohtaan, kuten taiteeseen ja musiikkiin,
voidaan myös koodata ihmisen geneettiseen
perimään.131
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KUVA 95: DARK CITY-ELOKUVAN DYSTOPINEN TULEVAISUUDENKUVA.

Dystopioiden

muokattu keho

KUVA 96: KUVITUSKUVA.

Jo nyt niin tutkimuksen
kuin kokeellisen kehonmuokkauksenkin puolella
kehitetään menetelmiä,
joilla ihmisen kehon mahdollisuuksia laajennetaan
uusiin mittasuhteisiin.
Transhumanistisissa tulevaisuuden utopioissa maalaillaan
mitä erilaisimpia visioita kehon ominaisuuksien parantelusta eri teknologioiden avulla
aina ihmisen tietoisuuden
muuntamiseen täysin virtuaaliseen muotoon. Vastakohtana
noille optimistisille ennusteille
löytyy tieteiskirjallisuuden ja
-elokuvien piiristä paljon ku-

vauksia erilaisista tulevaisuuden visioista, usein dystopioista, joissa ihmisen muuntunut
keho sekä digitalisoituva mieli
haastavat nykyisenlaista ihmisyyden käsitettä. Tässä luvussa
käsitellään kolmea tuollaista
kuvausta, ja noiden esimerkkien avulla tarkastellaan erityisesti sitä, millainen ihmiskeho
ja sen rooli noissa tulevaisuuksissa on, ja kuinka ihmisyys
muuntuu fyysisen muutoksen
myötä. Samalla tarkastellaan
myös ihmisen perustarpeiden,
kuten kosketuksen kaipuun
muuttumattomuutta.
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KUVA 97: KUVITUSKUVA.

4.1 Muokattu keho
tieteiskirjallisuudessa
Ihmisen kehon fyysisten ulottuvuuksien
laajeneminen ja toisaalta taas mielen digitalisoituminen ruokkivat paljon ajatuksia erilaisista
tulevaisuuden visioista, jossa kehittyvä teknologia ja sen mahdollistama fyysinen ja henkinen
evoluutio valjastetaan palvelemaan ihmiskuntaa, tai koitumaan sen tuhoksi. Usein noissa visioissa ihminen nykyisenlaisena psykofyysisenä
kokonaisuutena on auttamattomasti vanhanaikainen, ja koko ihmisyyden käsite joutuu
kyseenalaistetuksi. Radikaalien muokkausten
58
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laajentama ihmisyys asettaa eteemme kysymyksiä, kuten kuinka ihmisyys määritellään, ja
mikä on se salainen ainesosa, joka tekee meistä
ihmisiä. Samaan aikaan kuin transhumanismin
kannattajat maalaavat kuvaa utopiasta, jossa
ihmisiä täyttää ennenkokematon fyysinen ja
psyykkinen tyytyväisyys, suurelle yleisölle tutumpaa on tieteiskirjallisuudessa ja -elokuvissa
esitellyt maailmanloppua enteilevät dystopiat, joissa teknologia on integroitunut syvälle
kehoihin ja yhteiskuntarakenteisiin. Ihmiskehon perustan sormeilu esittelee ihmiskunnalle
entistä haastavampia esimerkiksi ihmisarvoon
ja yksilön oikeuksiin liittyviä, ja yhteiskunnan
rappeutumiseen johtavia ongelmia. Ihmisen
kehon muuntuneiden fyysisten ulottuvuuksien
lisäksi tietoisuuden evoluutio kohti materiasta
riippumatonta virtuaalisuutta toimii myös usein
lähtökohtana tulevaisuuden utopioiden ja dystopioiden esittelemille yhteiskunnille. Noissa
kuvauksissa ihmisyyden olemus ja identiteetti
kiteytyy tiedostavaan mieleen, ja ihmisestä on
esimerkiksi tehty liki kuolematon virtuaalisen
mielen tallentamisen avulla, ja mielen hakkeroiminen asettaa yksilön identiteetin uudenlaiseen vaaraan. Toisinaan teknologian kehitys
riistäytyy käsistä, ja johtaa monessa tapauksessa koneiden tai yli-inhimillisen keinoälyn ylivaltaan, ja ihmisyyden kuihtumiseen. Seuraavaksi
esitellään kolme tieteiselokuvien ja –kirjallisuuden esimerkkiä, joissa kussakin käsitellään
ihmisyyttä sekä niin merkitykseltään kuin
ominaisuuksiltaankin muuntunutta kehoa erilaisten kehittyneiden teknologioiden mahdollistamissa tulevaisuuksissa.

S UR R OGATE S
Elokuvassa Surrogates132 esitellään maailma,
jossa sijaisrobotit hoitavat jokapäiväisen
elämän askareet ihmisten puolesta, ja vain hyvin suppea vähemmistö pieniin asutuskeskuksiin järjestäytyneitä anarkistisia ja aggressiivisia
yhteisöjä kapinoi sijaisrobottien läsnäoloa
vastaan eristäytyen muusta yhteiskunnasta
sulkien alueidensa rajat roboteilta. Elokuvan
todellisuudessa ihmisen keho itsessään on
muuttumaton, mutta sen merkitys yksilölle
on muuntunut. Teknologian kehitys on ajanut
ihmisten omat, fyysiset kehot laiminlyödyiksi
ja todellista kosketusta vaille jääviksi sijaisrobottien ohjaamisen välineiksi. Fyysisen kehon elämä rajoittuu pitkälti omaan asuntoon
ja sijaisrobotin ohjaustuoliin, kun taas kodin
ulkopuolinen, ihmisille todellisemmaksi muotoutunut elämä tapahtuu noiden robottien
välityksellä. Muille näyttäytyvän sijaisrobotin
fyysinen olemus ei ole millään lailla sidottu
ihmisen fyysisen kehon ominaisuuksiin, kuten
sukupuoleen tai ihonväriin, ja oman identiteetin voi määritellä uudelleen sijaisrobotin kautta.
Fyysiseen kehoon sidottuna henkilöt esitetään
elokuvassa hauraina, ja sijaisroboteista onkin

tullut ihmisille omaa fyysistä kehoa todellisempia identiteetin heijastajia, jotka kuvastavat
ennemmin ihmisen omaa ideaalikuvaa itsestään. Normaalius ja tehokas osaaminen korostuvat sijaisrobottien käytöksessä, ja minuuden
joutuessa haastetuksi ulkomaailmassa voi
sijaisrobotista kytkeytyä tarvittaessa irti.
Sijaisrobottien fyysinen rajoittumattomuus
lisää elokuvassa yksilöiden välistä tasa-arvoa
ja purkaa sortoon perustuvia asetelmia, ja
ihmisten mahdollisuus vaihtaa ilmiasuaan luo
uudenlaisen mahdollisuuden anonymiteettiin. Surrogatesin maailman erääksi keskeiseksi
ongelmaksi nousee kuitenkin ihmisten vieraantuneisuus ja syrjäytyminen fyysisestä
maailmasta ja ihmisten välisestä, todellisesta
vuorovaikutuksesta. Fyysisen kosketuksen
puute kiteytyy päähenkilön kaipuuseen todelliseen yhteyteen puolisonsa kanssa molempien paetessa henkilökohtaisen menetyksen
aiheuttamaa pahaa oloaan sijaisrobottien
fasadien taakse. Kaipuu kosketukselle ja aidolle
fyysiselle yhteydelle nousee pakottavaksi, ja on
lopulta se voima, joka murtaa sijaisrobottien
kukoistuksen.

KUVA 98 (VASEMMALLA): SURROGATES-ELOKUVAN PÄÄHENKILÖ KYTKEYTYNEENÄ SIJAISROBOTIN OHJAUSTUOLIIN.
KUVA 99: SIJAISROBOTTI ELOKUVASTA SURROGATES

59

M E TA M OR PH OS IS O F P RIM E INTE LLE C T
Toinen monissa tieteiskirjallisuuden ja -elokuvien teoksissa, sekä transhumanistisissa tulevaisuuden skenaarioissa korostuva käsite on
teknologinen singulariteetti. Singulariteetilla
tarkoitetaan pistettä, jossa teknologinen kehitys kiihtyy räjähdysmäisesti keinotekoisen
yli-inhimillisen älyn luomisen seurauksena,
tuon älyn alkaessa kehittää itseään eteenpäin
kasvavalla vauhdilla. Vernor Vinge (1993) esittää tällaisen keinoälyn syntyyn olevan muutama erilainen väylä: keinoälyn kehittäminen
yksittäisen tietokoneen tai laajan tietokoneverkoston muodossa, ihmisen ja tietokoneen
yhteensulautuminen, tai biologisten ihmisten
älykkyyden kehittäminen. Tuollainen äly toteutuessaan voi kehittää niin itseään kuin muitakin järjestelmiä alati älykkäämmiksi.133 Eräs
mahdollinen kuvaus singulariteetista kuvataan
kirjassa Metamorphosis of Prime Intellect134,
jossa esitellään kolme hyvin erilaista maailmaa: nyky-yhteiskunta, yli-inhimillisen älyn
luoma kyberavaruus, sekä kyberavaruuden
romahtamisen jälkeen uudestisyntynyt fyysinen maailma. Kirjan kyberavaruus on ihmistä
huomattavasti älykkäämmän koneen, Prime
Intellectin, luoma todellisuus, jossa fysiikan lait
ovat vääntyneet sen ylivertaisen älyllisen prosessointikyvyn alla. Koko maailmankaikkeus on
pelkistetty korkean tason abstraktioiksi, joille
Prime Intellect voi antaa muodon aineen ydinhiukkasista alkaen, ja kaikki fyysiset rajoitteet
ovat lopettaneet olemasta. Prime intellect voi
näin täyttää jokaisen ihmisen fyysiset tarpeet
automaattisesti, tai taipua ihmisten tahtoon
muokata kehojaan määrättömästi aina aineettomuuteen asti. Maailma ei siis tunne nälkää,
60

1 3 3 V in g e 1 9 9 3.
1 3 4 Williams 1 9 9 4.

eikä fyysisen väkivallan, tai ylipäänsä kuoleman
uhkaa enää ole. Yksilöillä on täysi määräämisvalta liki kaikkeen heidän omaan ihmisyyteensä
ja ympäristöönsä liittyen, ihmiskunnan ollessa
kuitenkin täysin riippuvainen teknologian kehityksen tuottamasta epävarmasta, mutta ihmistä
palvelemaan luodusta jumalastaan. Ainoa asia,
josta ihminen ei itseensä liittyen voi päättää,
on kuoleminen. Prime Intellectin maailmassa
primääritarve on turvata ihmisten hengissä säilyminen, joten kuolemaa ei ole sallittu ihmisen
niin halutessaankaan.
Ikuisen elämän teema on esillä kirjan päähenkilöiden koettaessa löytää edes näennäistä
sisältöä pakotettuihin ikuisiin päiviinsä. Motivaatio olemassa olemista kohtaan kyseenalaistuu täydellisessä maailmassa, jossa jokainen
haave on vain pyynnön päässä, ja jokaiseen
aiemmin ihmisten mieliä askarruttaneeseen
kysymykseen saa kysymällä vastauksen. Kun
ihmisellä ei ole tarvetta enää kehittää itseään
kohti uusia päämääriä ja maailmankaikkeuden
mysteeri on riistetty ihmisiltä pysyvästi, kuolemattomuus näyttäytyy turhauttavana. Vastauksena turhautumiseen brutaalista kuolemattoman kehon rajusta kaltoinkohtelusta, ja sitä
kautta äärimmäisten kokemusten hakemisesta
on tullut harrastus. Kirjan päähenkilölle myös
tatuoinnit ovat keino ankkuroida itseään kiinni
fyysisistä rajoitteista vapaan kehon lihallisuuteen maailmassa, jossa kipu on lähinnä kokemusta todellisesta elämästä. Kyberavaruuden
oltua olemassa liki kuusi vuosisataa yhä useampi ihminen pakenee ikuisesta tiedostavasta
elämästään mielen mustaan aukkoon aivon
mielihyväkeskuksen neuronien stimuloin-

KUVA 100: GHOST IN THE SHELL-ELOKUVAN KOHTAUS, JOSSA KAKSI VIRTUAALIHAAMUA YHDISTYVÄT
AVATARIENSA VÄLITYKSELLÄ TOISIINSA, JA MUODOSTAVAT UUDEN YKSILÖLLISEN HAAMUN.

nin avulla. Lopulta kehojen ja mielten äärimmäisyyksiin mennyt muokkaaminen asettaa
totutun ihmisyyden käsitteen kyseenalaistetuksi, ja tämä luisuminen pois Prime Intellectin haparoivasta ihmisyyden määritelmästä
johtaa kyber-avaruuden luhistumiseen, ja
fyysisen maailmankaikkeuden uudelleenkäynnistämiseen.

G H OS T I N THE S HELL
Aivokäyttöliittymien kehitys ja aivojen parantelu implanttien avulla, ja sitä kautta digitalisoituva mieli, herättää ajatuksia uudenlaisesta
tiedonhallinnasta ja mielten välisestä sanattomastä kommunikoinnista, mutta luo myös
uhkakuvan mahdollisuudesta mielen hakkeroimiseen. Elokuvassa Ghost in the Shell135 esitellään dystopia, jossa kyborgit ovat arkipäivää,
ja ihmisten aivoihin istutetut sirut mahdollistavat mielen laajenemisen kyberavaruuden verkkoihin. Kyberavaruudessa virtuaali-identiteetit
ovat alttiita uudenlaiselle väkivallalle, kuten
valheellisten muistojen istuttamiselle mieleen,
ja mielen valjastamiselle toteuttamaan hakkeroijan muistoihin manipuloituja käskyjä. Elokuvan päähenkilö on kyborgi, jonka keho on valmistettu täysin synteettisesti lukuunottamatta
1 3 5 Gh os t in th e S hel l 1995.

KUVA 101: GHOST IN THE SHELL-ELOKUVAN PÄÄHENKILÖ KYTKEYTYNEENÄ KYBERNETIIN.

biologista aivokudosta, jota tarvitaan virtuaalihaamua (virtual ghost) varten. Kybernet-yhteyden lisäksi kyborgikeho voi kontrolloida aineenvaihduntaansa, sen aistien havaintokyky on
tehostettu, refleksit ja lihasten suorituskyky
ovat parannellut, sekä aivojen prosessointikyky
on suunnattomasti laajempi. Myös biologiset
ihmiset voivat olla yhteydessä kyberverkkoon aivoihin asennetun implantin avulla.
Käytännössä verkkoon kytkeydytään niskaan
liitettävien johtojen kautta, jolloin ihmisillä on
pääsy kaikkeen siellä sijaitsevaan tietoon, sekä
virtuaalihaamujen väliseen sanattomaan kommunikointiin.

KUVA 102: GHOST IN
THE SHELL-ELOKUVAN
PÄÄHENKILÖN
SYNTEETTISTÄ KEHOA
LUODAAN.
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Virtuaali-identiteettien kohtaamien uudenlaisien uhkien lisäksi elokuva asettaa kysymyksiä ihmisyyden suhteesta virtuaalisiin
haamuihin. Elokuvassa pohditaan muun
muassa, mitä tarkoittaa todellisuus, ja miksi
elämä on määritelty vain fyysisten olentojen
etuoikeudeksi. Dna:han ja geeneihin pohjautuvan ihmisyyden ainutkertaisuus kyseenalaistetaan tiedostavan virtuaalisen haamun rinnalla: kaiken elollisen perustana olevan dna:n
geneettinen koodi on suunniteltu pitämään
huolta omasta säilymisestään, ja ainutkertainen
elämä on yksilöllistä vain tuon aineettoman,
mutta koko ihmiskunnan määrittävän geneettisen muistin ansiosta. Elokuvan maailmassa
kybernetiin kasautunut tieto on mahdollistanut
vastaavankaltaisen uuden muistijärjestelmän
syntymisen. Kybernetiin on syntynyt paljon
ainoastaan virtuaalimaailmassa olemassa olevaa
informaatiota, ja tuo laaja tiedon valtameri on
sallinut uuden, virtuaalisen elämänmuodon
kehittymisen. Aluksi tuo uusi elämänmuoto oli ihmisen kirjoittama ohjelma, mutta
ajan saatossa ohjelma tuli tietoiseksi omasta
identiteetistään. Identiteetin muodostumisen
myötä virtuaalinen elämänmuoto sai halun
lisääntyä, ja jatkaa tuon uuden elämänmuodon
monimuotoista kehittymistä, jolle fyysisessä
maailmassa toimiva avatar on enää virtuaaliidentiteetin jatke. Kahden tiedostavan virtuaalihaamun yhteensulautuessa seurauksena
on kummastakin riippumaton, oma itsenäinen yksilönsä, jolla on kyky rakentaa omaa
identiteettiään aiempien yhteensulautuneiden
muistijärjestelmien päälle. Lisääntymisen tarve
johtaa elokuvassa kuolemattomuuden teeman
käsittelyyn virtuaalihaamujen näkökulmasta.
62

Siinä missä kirjassa Metamorphosis of Prime
Intellect ikuinen elämä esitettiin lopulta turruttavana, kehityksen pysäyttävänä tilana, elokuvassa Ghost in the Shell kuolematon digitaalinen elämänmuoto taas saavuttaa tietoisuuden
ohessa tarpeen evoluutiolle, ja uuden elämän
luomiselle oman kuolevaisuutensa hyväksymällä.
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Maailma vuonna
2050

KUVA 103: KUVAKOLLAASI MUISTIKIRJAN

Opinnäytteeni produktioosassa pohdin ihmiskehon muokkaamisen
ääriä kehittyneiden
teknologioiden mahdollistamassa kuvitteellisessa
tulevaisuudessa.
Edellisissä luvuissa käsitelty eri aikojen, kulttuurien
ja paikkojen läpi polveileva
kehonmuokkauksen moninainen historia viittaa siihen,
että ihmisellä on luontainen
myötämielisyys muokata fyysistä kehoaan. Sen sijaan, että
kehon karkeakin muokkaaminen näyttäytyy vain brutaalina kehon kaltoinkohteluna,
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erilaisten yhteisöjen omaksumat kehonmuokkaustraditiot
viestivät, että radikaalitkin
muokkaamisen tavat voivat
muodostua hyväksytyiksi
toimintamalleiksi. Tämä eri
aikoja ja kulttuureita halkova
toistuvuus antaa syyn olettaa, että tämä taipumus
kehonmuokkaamiseen säilyy
tulevaisuudessakin. Tämän
pohjalta voidaankin pohtia,
millaisina uusina sosiaalisina
normeina kehon erilaiset
muokkaukset voisivat toimia
tulevaisuudessa muokkausten
saadessa teknologian kehittymisen myötä uusia funktioita.
Millaisia yleisen hyväksynnän
tasoja voivat saavuttaa, ja jopa
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yksilöön kohdistuvia vaatimuksia asettaa kehon
ominaisuuksia merkittävästi laajentavat muokkaukset?
Opinnäytteeni produktiossa pohdin ihmiskehon muokkaamisen ääriä kehittyneiden
teknologioiden mahdollistamissa tulevaisuuksissa. Tässä luvussa luon erään kuvitteellisen
tulevaisuuden vision muuntuneesta ihmiskehosta, joka pohjautuu niin noihin tieteiskirjallisuuden dystopioihin kuin myös transhumanistisiin utopioihin, sekä luvussa 3.4 esiteltyjen
eri teknologioiden kehityksen suomiin mahdollisuuksiin. Tämän vuoteen 2050 sijoittuvan
vision muokatun kehon määrittelyssä käytetään
välineenä myös luvussa 3.2 esiteltyä kehonmuokkausmenetelmien ja –syiden kategorisointia, etenkin pohdittaessa mahdollisia syitä ja
tarpeita tulevaisuuden kehon laajennettujen
ominaisuuksien taustalla. Tieteiselokuvien
ja –kirjallisuuden esimerkeistä etenkin Ghost
in the Shell-elokuvan fyysisen kehon muutosten kuvaus, sekä Surrogates-elokuvan henkilöhahmojen fyysisyyden kaipuu resonoivat
tämän vision teemojen kanssa.
Pohdin visiossa myös vuorovaikutteisten tekstiilien merkitystä tulevaisuudessa: millainen on
tekstiilin ja visiossa määritellyn muuntuneen
ihmiskehon välinen suhde, sekä millaisina
kehon jatkeina vuorovaikutteiset tekstiilit
voisivat tulevaisuudessa toimia mahdollistaen
uudenlaisia vuorovaikutussuhteita niin kehon
ja sitä peittävän vaatetuksen, kuin ihmisen ja
ympäristönkin välille. Vision muuntunut keho
muuntaa myös yhteiskuntaa sekä ympäristöä,
jossa ihmiset muokattuine kehoineen elävät,
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sekä yksilöiden tapaa toimia osana yhteisöä.
Luvun lopuksi pohdinkin edellä kuvatun ihmiskehon ominaisuuksien lisäksi myös niiden
merkityksiä välineenä muuntaa yksilöä itseään,
ja viestiä paikasta yhteisön hierarkiassa kolmen
esimerkkipersoonan kautta, kuvaten tuokion
jokaisen elämästä.

5.1 Vuoden 2050 muokattu keho
Yhteistä edellisen luvun science fiction-esimerkkien tulevaisuuden visioille on se, ettei
yhdessäkään kehitys ole tarjonnut aukotonta
ratkaisua ihmiskunnan onnellisempaan tulevaisuuteen. Kehitys tuo mukanaan haasteita,
joihin ihmisillä ei ole uusista ominaisuuksistaan huolimatta kykyä löytää ratkaisua. Vastavuoroisesti transhumanistisissa utopioissa
tulevaisuuteen suhtaudutaan ylevän optimistisesti, ja teknologioiden kehitys esitellään
ikuisen elämän tarjoavana graalinmaljana, josta
esi-isämmekin ovat historian eri vaiheissa
pyrkineet juomaan eri keinoja käyttäen. Ihmiskehon ominaisuuksia laajentaviin teknologioihin liittyvä tutkimus puolestaan on osoittanut
esimerkiksi aivoihin istutetun elektroniikan
olevan teoriassa jos ei lähivuosina, niin ainakin
lähivuosikymmeninä ulottuvillamme.
Produktion vision maailma sijoittuu vuoteen
2050. Ihmisen kehoa on jo muunneltu perustavanlaatuisella tavalla lisäten siihen pysyvästi
uusia ominaisuuksia, mutta ikuisen elämän
palkinto, tai taakka odottaa vielä kauempana
tulevaisuudessa. Ihmisyyttä perustavanlaatuisesti muuttavat kehonmuokkaukset ovat arki-

päiväistyneet teknologian kehityksen seurauksena, ja muutokseen sopeutuneen yhteiskunnan asettamat vaateet yksilön kehittymiselle
niin psyykkisesti, kuin fyysisestikin ovat tehneet muokkauksista yleisen sosiaalisen normin.
Kehojen lisäksi myös ihmisten identiteetit ovat
saaneet vuonna 2050 uudenlaisia ulottuvuuksia. Virtuaalimaailman laajentaessa ihmisten
toimintaympäristöä ihmiset käyttävät virtuaalisten identiteettiensä ilmentymänä digitaalisia
avatareja, eli interaktiivisia sosiaalisia edustajia ollakseen vuorovaikutuksessa toisten, eri
ihmisiä edustavien avatarien kanssa. Vuoden
2050 avatarit poikkeavat kuitenkin nykyisenlaisista: nykyään avatarit voivat olla täysin
käyttäjän luomia ja hyvin tilapäisiä, mutta
vuonna 2050 kehon ollessa kytköksissä internetiin kehosta tallentuva data sulautuu osaksi
huomattavasti stabiilimpaa ja fyysiseen kehoon
kytkeytyneempää virtuaali-identiteettiä, josta
muodostuu ihmisen mielen saumaton jatke.
Nykyään avatarit toimivat virtuaalimaailmassa
muun muassa tietokoneen hiiren ja kosketusnäyttöjen kautta, noiden välikappaleiden
toimiessa kehon jatkeina ja siltoina fyysisen
ja digitaalisen maailman välillä. Vuoden 2050
tulevaisuudessa virtuaalimaailmassa toimiminen on sitoutunut ihmisen fyysiseen kehoon
tarvittavien ohjelmistojen ja laitteiden sulautuessa osaksi ihmiskehoa, sekä siihen kytkeytyneitä vuorovaikutteisia elementtejä.
Kehonmuokkaukset ja niiden muodostama
kokonaisuus koostuu kolmesta keskeisestä
elementistä: aivokäyttöliittymästä, joka toimii
muokatun kehon hallintajärjestelmänä, sekä
muualle kehoon sijoittuvista funktionaalisista
KUVAT 104 (YLHÄÄLLÄ VASEMMALLA) - 109: INSPIRAATIOKUVIA ERILAISIIN
HIUSKÄYTTÖLIITTYMIIN.
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kehonmuokkauksista, kuten elektronisista
implanteista, lävistyksistä ja tatuoinneista, jotka
ovat yhteydessä aivokäyttöliittymään kehoon
kontaktissa olevien vuorovaikutteisten tekstiilien kautta. Luvussa 3.4.2 esiteltiin viimeaikaisen
tieteen kehitystä aivokäyttöliittymien saralla,
ja kuten elokuvan Ghost in the Shell dystopiassa, myös vuoden 2050 tulevaisuudessa
aivokäyttöliittymä on arkipäiväinen, sekä kehon
että mielen uusien ominaisuuksien perusta.
Aivoihin istutetut mikrosirut parantavat aivojen suorituskykyä ja muistia, ja aivokudokseen
integroidut elektrodit sekä välittävät että
vastaanottavat dataa kehosta ja sen ulkopuolelta. Elektrodit jakautuvat ympäri eri aivoalueita, ja elektrodien sekä mikrosirujen ulkoiset
kontaktialueet sijaitsevat päänahassa hiusistutteina. Erilaisten kampausten avulla voi eri
aivoalueita aktivoida, tai estää niiden toiminta
osana kulloistakin käyttöliittymää, ja siten
esimerkiksi lisätä oppimiskykyä, tai poistaa
tunteiden vaikutuksen. Kampaukset voivat olla
hyvin yksinkertaisia, tai hyvin spesifejä ja taiten
tehtyjä, kampaajan ammatin muututtua tarkkuutta vaativaksi aivokäyttöliittymäsuunnitteluksi, jossa eri aivoalueiden toimintojen tuntemus on keskeistä. Hiuskäyttöliittymän kautta
informaatiota siirtyy myös ulospäin: hiuskäyttöliittymän sekä funktionaalisten kehonmuokkausten kautta kertyvä informaatio esimerkiksi
kehon toiminnasta muunmuassa kumuloituu
osaksi ihmisen virtuaalista identiteettiä.
Hiuskäyttöliittymän lisäksi ihmisillä on erilaisia funktionaalisia kehonmuokkauksia,
kuten tatuointeja, lävistyksiä ja implantteja eri
puolilla kehoaan, jotka laajentavat sen omi66

naisuuksia sisältämänsä teknologian avulla.
Siinä missä hiuskäyttöliittymä on internetiin
ja virtuaalimaailmaan aktiivisesti yhteydessä
oleva muokattua kehoa kontrolloiva hallintajärjestelmä, funktionaaliset kehonmuokkaukset
toimivat hiuskäyttöliittymän palautekanavina
keräten tietoa kehon toiminnasta, tai mahdollistavat kehossa tapahtuvia paikallisia ilmiöitä
vaikuttaen suoraan kehonosan toimintoihin.
Paikallisesti kehon toimintaan vaikuttavien
tatuointien, lävistysten ja implanttien avulla kehoon saadaan laajennettua uusia ominaisuuksia, kuten lisääntynyt lihasvoima (esimerkiksi
jalkojen ponnistusvoima, käsien nostovoima ja
räjähtävä lihasvoima), sekä osumatarkkuuden
ja koordinaatiokyvyn eksaktius (esimerkiksi
sormien hienomotoriikan parantunut hallinta).
Muokkausten avulla voi parantaa myös eri aistien herkkyyttä, tai tuottaa aivan uusia aisteja
ihmisen käyttöön. Käytännössä aktiivisena ollessaan tatuointi, lävistys tai implantti lähettää
hiuskäyttöliittymään kytkeytyessään tarvittavan viestin aivoihin, tai vaihtoehtoisesti vastaanotaa informaatiota aivoista. Vastaanotetun
viestin seurauksena aivot antavat esimerkiksi
käskyn tehostaa tiettyjen kehonosien tai aistien
toimintaa lisäämällä hormonien tuotantoa,
tai lähettävät viestin funktionaaliseen kehonmuokkaukseen aloittaa lihaksiston stimulointi
muokkauksen sisältämän elektroniikan avulla.
Muiden toimintojen lisäksi funktionaaliset
kehonmuokkaukset tuottavat myös kehonmuokkausten ja vuorovaikutteisten vaatteiden
käyttöön tarvittavan energian.
Funktionaalisten kehonmuokkausten kytkeytyminen hiuskäyttöliittymään tapahtuu langat-

tomasti niihin läheisesti kontaktissa olevien vuorovaikutteisten elementtien välityksellä. Tekstiilimateriaalien
luontainen intiimi suhde ihmiskehoon, niin vaatetuksessa kuin esimerkiksi huonekaluissakin, tekevät ne
helposti omaksuttaviksi alustoiksi erilaisille toiminnoille
ja älykkäille ominaisuuksille. Kehoon automaattisesti
kosketuksessa olevat vuorovaikutteiset tekstiilit ovatkin
keskeinen osa vision tulevaisuuden kehollisia käyttöliittymiä ja kehon uusien ominaisuuksien toimintaa. Tekstiilimateriaaleihin integroitu elektroniikka tekee vuorovaikutteisista tekstiileistä monimutkaisia tietokoneita, jotka
toimivat hiuskäyttöliittymän ja muiden funktionaalisten
kehonmuokkausten välisenä yhdistävänä rajapintana.
Hiuskäyttöliittymä yhdistyy esimerkiksi hiusnauhojen,
tyynynpäällisten, huppujen, erilaisten päähineiden ja kypärien sisältämään elektroniikkaan. Hiuskäyttöliittymästä
voi myös muodostaa langattoman yhteyden vuorovaikutteisiin tekstiileihin esimerkiksi lähetin-vastaanottimina
toimivien hiuspinnien tai muiden hiuskoristeiden avulla.
Muualla kehossa sijaitsevat funktionaaliset kehonmuokkaukset kytkeytyvät puolestaan vuorovaikutteisiin tekstiileihin niiden käyttötarkoituksista riippuen: tekstiileissä
on kyky tunnistaa tietynlaisia ja tiettyihin kehonosiin
sijoitettuja kehonmuokkauksia, sekä aktivoida niiden
ominaisuudet tarpeen mukaan.
KUVAT 110-111: INSPIRAATIOKUVIA

Kankaisiin integroitu elektroniikka on kehrätty langan
kuitujen joukkoon, ja laitteiden monimutkaiset piirilevyrakenteet syntyvät lankojen sitoutuessa toisiinsa
erilaisissa kudotuissa ja neulotuissa kangasrakenteissa.
Myös tekstiilien kyky olla vuorovaikutuksessa muokatun
kehon funktionaalisten elementtien kanssa on kudottuna
tekstiilin rakenteeseen, ja ne voivat olla vuorovaikutustavaltaan joko geneerisiä tai spesifejä. Geneeristen tekstiilien kehoon kosketuksissa oleva pinta-ala on spesifejä
tekstiilejä suurempi, ja ne vaikuttavat kaikkiin kehossa
oleviin funtionaalisiin muokkauksiin samalla lailla koko
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pinta-alallaan. Tällaiset tekstiilit soveltuvat
erityisesti huonekaluihin ja muihin paikoillaan pysyviin alustoihin, kuten lakanoihin ja
tyynyihin unen aikaisen liikehdinnän siirtäessä
kehon kontaktialueita eri puolille vuodetekstiilien pintaa. Vuoteen vuorovaikutteiset tekstiilit
voivat sisältää esimerkiksi yleisesti unenlaatua
tukevia, kuten rentouttavia toimintoja. Yhteys
tekstiilin ja kehon välillä voi olla myös spesifimpi. Toisinaan kehonmuokkaus voi vaatia täsmällisen kontaktin tarkkaa tunnistusta varten, tai
kehosta on tarve aktivoida useampia erilaisia
toimintoja sisältäviä muokkauksia, jolloin niiden
erottaminen toisistaan on oleellista. Erityisesti päälle puettavat tekstiilit mahdollistavat
hyvinkin tarkan sijoittumisen funktionaalisten
kehonmuokkausten päälle. Esimerkiksi käsien
muokkauksen päälle tarkasti asettuvat hanskat,
säärien tatuointeja ympäröivät lahkeet, sekä
alaselän tatuoinnin päälle kiristyvä hameen
vyötärönauha mahdollistavat tarkan kontaktin
syntymisen.
Tekstiilien ja kehonmuokkausten välinen kommunikointi perustuu langattomaan, molemminsuuntaiseen tiedonsiirtoon, etäisyyden
vaihdellessa geneeristen tekstiilien useammista
senteistä spesifimpien tekstiilien muutamiin
sentteihin, jopa milleihin. Myös eri tekstiilit
voivat yhdistyä toisiinsa langattomasti, esimerkiksi vaatekokonaisuuden eri vaatekappaleet jakavat tiedonkulun koko kehoa peittävän tekstiilikerroksen alueelle, ja välittävät
näin tiedot hiuskäyttöliittymästä aina kehon
kaukaisimpienkin kolkkien muokkauksiin
saakka. Kehoa peittävä tekstiili voi yhdistyä
langattomasti myös ympäristön esineisiin, ja
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yhdistää näin välillisesti kehon esimerkiksi
tuolin selkänojaan, tai hansikkaaseen puetun
käden pitelemäänsä esineeseen. Kehoon sulautetun teknologian automaattisten toimintojen
mahdollistamisen lisäksi vuorovaikutteiset
tekstiilit toimivat myös aktiivisesti käytettävinä
rajapintoina fyysisen ja digitaalisen maailman
välillä. Vuorovaikutteisia tekstiilejä voi aktiivisesti käyttää hyväksi niin virtuaalisen sisällön,
kuin funktionaalisten kehonmuokkausten
sisältämien ominaisuuksien kontrolloimisessa. Tekstiilipintoihin sulautettuja teknisiä
ominaisuuksia voi kontrolloida eri tyyppisten
siihen integroitujen, esimerkiksi käyttäjän
kosketukseen reagoivien, antureiden avulla.
Tekstiilimateriaalien tuntu tukee luonnollista
kosketukseen pohjautuvaa vuorovaikutusta, ja
nämä pehmeät käyttöliittymät palautuvat myös
ihmisen perustarpeeseen koskettaa, ja tulla
kosketetuksi.

5.2 Kolme kuvausta tulevaisuudesta
Teknologian kehittyminen vaikuttaa myös
yhteiskuntaan, jossa muokatut kehot vuonna
2050 toimivat. Kehonmuokkausten syyt säilyvät yhä muussakin, kuin yksilön fyysisiä ja
psyykkisiä ominaisuuksia laajentavassa merkityksessä, ja määrittävät uudenlaisia normeja
esimerkiksi eri ammateissa toimimiseen. Visiossa kuvattujen kehonmuokkausten funktionaaliset syyt yhdistyvät luvussa 3.2 esitellyn kehonmuokkauksen kategorisoinnin eri ryhmiin,
kuten henkilökohtaisiin nautintoon liittyviin
sekä viestiviin syihin. Yhteisöllisten, esimerkiksi
rankaisuun liittyvien sekä sosiaalisten syiden

kirjo on myös hyvin laaja. Luvussa 3.3 esiteltiin
lisäksi kolme esimerkkiä, oman kylän poika,
hylkiö, ja mitätöity, kuinka kehonmuokkaus
on eri kulttuureissa toiminut välineenä viestiä
identiteetistä ja paikasta yhteisön hierarkiassa.
Seuraavaksi esitellään kolme erilaista kuvausta vuoden 2050 ihmisestä, sekä tarkastellaan kunkin henkilön sekä ammatin vaatimia,
että henkilökohtaisempia kehonmuokkauksia
edellämainittujen taustatutkimuksen näkökulmien viitoittamana.

INKERI
Inkeri on virtuaalimaailman natiivi. Aivokudokseen sulautetut elektrodit ovat välittäneet
sykäyksiä biologisen materian ja virtuaalisen
kaikkeuden välillä siitä saakka, kun hän täytti 15
vuotta, ja nuo kaksi eri maailmaa ovat kietoutuneet hänen mielessään yhdeksi yhtenäiseksi
kokemukseksi todellisuudesta. Hän on sukupolvi ALFAa, niin kutsuttuja uuden ihmisen prototyyppejä, jotka etsivät yksilöllistä ja yksityistä
paikkaansa kollektiivisen tietoisuuden vuosta.
Nuorena asennettu hiuskäyttöliittymä muovaa
neuroplastisia aivoja avoimeksi ja sopeutuvaksi
alustaksi sisään virtaavalle informaatiolle, ja
tuosta ärsykkeiden massasta tietoa suodattamalla Inkeri on systemaattisesti räätälöinyt
mieltään kohti omaa tavoitettaan. Vuosien
fokusoinnin jälkeen hän valmistui pari vuotta
sitten poliisiksi erinomaisin arvosanoin, ja
viritetyn mielen lisäksi tuo menestys on istutettu myös hänen kehonsa ammatillisiin
funktionaalisiin muokkauksiin, jotka on ansaittu opintomenestyksen sekä ammatissa pätevöitymisen myötä. Hänen kehonsa ja mielensä on
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nykyisenlaisenaan optimoitu
epäröimättömään toimintaan
kenttätyössä poliisin väkivaltarikosyksikössä.

KUVA 113 (YLLÄ): ESIMERKIKSI TÄLLAINEN
VOISI OLLA INKERIN SPESIFI MIELEN
TOIMINTAAN VAIKUTTAVA LETTIKAMPAUS.
KUVA 114: INKERILLÄ ON KEHOSSAAN
MYÖS ERILAISIA FUNKTIONAALISIA
KEHONMUOKKAUKSIA,
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Aamulla asemalle saapuessaan
hän pukee päälleen univormunsa. Sen kankaaseen kudotut
lukemattomat johtimet ja komponentit tunnistavat eri puolilla
kehoa sijaitsevat funktionaaliset kehonmuokkaukset, jotka
mahdollistavat tiettyjä ammatin
vaatimia ominaisuuksia. Kehoa ympäröidessään univormu
aktivoi muun muassa jalkojen
ja käsien lihasvoimaa lisäävät
tatuoinnit, aseiden ja laitteiden
käyttöä helpottavat hienomotoriikka-tatuoinnit sekä silmien
infrapunanäköimplantit. Erilaisilla eleillä univormuaan koskettaessaan Inkeri saa tarpeen
mukaan käyttöönsä noiden eri
kehonmuokkausten ominaisuuksia kehossaan. Esimerkiksi
aina asemalta poistuttaessa
rintaan tehtävä kevyt taputus
saa Inkerin tuntemaan kehonsa
pursuavan voimaa ja energiaa,
ja olevan valmis toimintaan kuin
viritetty jousi.
Kuten jokaisen työpäivänsä
aluksi, hänelle tehdään hiuksiin poliisille tunnusomaiseksi
statukseksi muodostunut

kampaus samalla, kun hän käy
mielessään läpi työpäiväänsä
liittyvän virtuaalisen aineiston.
Muistion mukaan satamakorttelin tapauksen tutkinta on edelleen kesken, tänään on tarkoitus
käydä jututtamassa fyysisesti
muutamaa silminnäkijää avatarien
kuulemisen lisäksi. Turvallisuuden ylläpitämiseen optimoitu
hiuskäyttöliittymä saa mielen
tuntumaan toisenlaiselta. Keskittymiskyky paranee, tunteiden
vaikutus harkintaan ja päätöksentekoon estyy, päättelykyky
nopeutuu ja ajatus tuntuu välittömästi kulkevan paljon kirkkaammin. Päähineen puettuaan
mieleen aukeavat laajat salaiset
tietoarkistot, jotka tuntuvat nyt
läpikotaisin tutuilta, ovathan ne
osa hänen tietoisuuttaan jokaisena työpäivänä. Hetki sitten Inkeri
ei edes muistanut niitä ennen
nähneensä, hiuskäyttöliittymän
pääsy tiedostoihin on mahdollista
vain poliisin univormun avulla.
Virkaiän karttuessa, ja ansioita
osoittaessaan Inkeri tulee
saamaan uusia, työssään etenemiseen tarvittavia muokkauksia,
joiden myötä hän voi esimerkiksi
käyttää entistä vaarallisempia
aseita sekä suurempaa lihasvoimaa, tai hänen aistinsa tarkentuvat entisestään. Virkapukuun
ylennysten myötä kiinnitettävät

epoletit myös lisäävät vaatteen toiminnallisuutta, ja lisäävät turvallisuusluokitusta sallien
pääsyn entistä salaisempaan informaatioon.
Inkerille on tullut tutuksi työssään erilaiset
alamaailman ryhmittymät, ja hän on oppinut tunnistamaan erilaisten jengien tunnusmerkeiksi muodostuneet hiustyylit toisistaan.
Erilaisista hiustyyleistä on luettavissa osa
rikollisen historiasta, koska hiusten ajeleminen
on yleisesti käytössä oleva rangaistus monista
eri rikoksista. Hiukset ajelemalla rangaistulta
riistetään mahdollisuus käyttää hiuskäyttöliittymää, ja hänet näin eristetään avatarien
välisestä vuorovaikutuksesta ja virtuaalisesta
maailmasta, jonka lisäksi rangaistusta kärsittäessä vankien vaatetuksella estetään kaikkien
muidenkin funktionaalisten kehonmuokkausten toiminta. Äärimmilleen vietynä rangaistus, ja virtuaali-identiteetin mitätöinti
tarkoittaa hiusten pysyvää poistoa joko täysin, tai tietyiltä osin päänahkaa. Etenkin tämä
hiusten pysyvä poistaminen on edesauttanut
uudenlaisen kriminaalikoodin muovautumisessa: pysyvästi tietyiltä päänahan alueilta poistetut hiukset ovat johtaneet erilaisten hiustyylien
kehittymiseen eri rikollisryhmien tunnuksiksi.
Satamakorttelin tapauksen tutkinnassa vastaan
on tullut erään rikollisjärjestön jäseniä, joilla
on ihmisten keskuudessa erityisen paha maine.
Eivät pelkästään rangaistuksen jälkeensä jättämä liki kalju päänahka kieli heidän tekemistää
rikoksistaan ja vaarallisuudestaan, mutta myös
poistettujen hiusten tilalle rikollisten itse operoimat hiuskäyttöliittymän istutteet tekevät
heistä äärimmäisen ennakoimattomia.

Työvuoron päätteeksi Inkeri vaihtaa vaatteensa, jolloin työhön liittyvät salaiset informaatiot
unohtuvat, ja toimintaan valmisteltu keho palaa
normaaliin tilaansa. Ennen asemalta lähtöään
Inkeri käy pyytämässä laitoksen kampaajalta
aavistuksen kyseenalaisen lettikampauksen
läheisen klubin bileitä varten. Kampaus aktivoi
lievästi keskushermostoa, ja hupparin huppuun kytkeytyessään saa musiikin sekä muut
aistiärsykkeet sekoittumaan kehoa eri tavoin
stimuloivaksi, tajunnan lempeästi vääristäväksi
koktailiksi. Sukkanauhat asettuvat reisien
ympärille, ja verhoilevat jalkoihin nuorena
otetut tanssitatuoinnit, ja korviin lävistetyt korvakorut virittävät pikkuaivot valmiiksi
ohjaamaan jalkoja musiikin rytmissä. Laukkunsa sivutaskussa odottavat vielä hallusinogeenien tavoin vaikuttavat psykedeeli-soljet, jotka
voi tarvittaessa pujottaa jossain vaiheessa iltaa
paikoilleen hiuksiin. Vaatteidensa kangasta eri
tavoin koskettamalla Inkeri voi kontrolloida kehonmuokkaustensa vaikutuksia, ja lopulta yöllä
purettuaan kampauksensa ja riisuttuaan hupparinsa ennen omaan sänkyynsä kaatumistaan
muokkausten huumaava vaikutus haihtuu jättäen olon levolliseksi.

ANTON
Aamulla herätessään Anton pyyhkäisee avoimet
hiuksensa kasvoiltaan, ja tarkastaa mielessään
kehostaan tallennetun datan analyysin, sekä
kehonsa laajennusten uudet päivitykset. Edellisenä iltana nukkumaan käydessään hän tilasi
traumatologia-päivityksen käsiensä implantteihin, taitoja pääsee ehkä testaamaan illalla
Kirkon tilaisuudessa. Anton julistaa elämänteh71

tävänään ilosanomaa jakaen ihmisille hyvän
ja armon kokemuksia, ja pelastaa niin sieluja
kuin kehojakin. Anton on karismaattinen,
hyvä puhumaan ja jakamaan euforian tunteita
ihmisten vastaanottavien hiuskäyttöliittymien
välillä, kiitos tarkoin suunniteltujen kehonsa
teknologisten jatkeiden.
Esiintyjänä ja vaikuttajana Antonilla on kehossaan useita funktionaalisia muokkauksia, jotka
auttavat häntä saamaan viestinsä perille vastaanottaviin mieliin. Hiuskäyttöliittymän, ja
etenkin sen kommunikointikykyjä parantavien
laajojen päivitysten lisäksi hänellä on muun
muassa käsissään siunaajan tatuoinnit. Noiden
tatuointien avulla voi stimuloida toisten ihmisten aivokäyttöliittymiä, ja vaikuttaa suoraan
siunattavaksi painuneen pään mielihyväkeskukseen, tai kehoa koskettaessa sen sähkökenttään hyvää oloa tuottavasti. Antonilla on myös
parantajan kädet, eli sarja sormiin ja ranteisiin
upotettuja edistynyttä teknologiaa sisältäviä
implantteja, jotka antavat hänelle kirurgin tarkkuuden, sekä kyvyn parantaa kehon kudoksia
ja tunnistaa niissä piileviä poikkeamia. Tuollaiset kehonmuokkaukset ansaitaan tavallisesti
vuosien lääketieteen opintojen päätteeksi,
mutta Antonin kontaktit ovat saaneet hankittua muokkaukset mustan pörssin kautta. Anton
sivuutti vuosien opinnot, ja samalla myös toistojen ja rutiinien syöpymisen lihasmuistiin, jota
tuollaiset muokkaukset yleensä vaativat toimiakseen optimaalisesti. Hänen taitonsa ovat siis
päivitysten ja digitaalisen opastuksen varassa,
ja hän luottaa ihmisten pelastamisen, niin
fyysisen kuin henkisenkin, kehonsa sisältämän
teknologian varaan. Antonilta puuttuu myös
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Hippokrateen merkki, eli tatuointi, joka pakottaa lääkärit toimimaan valansa mukaisesti ja
käyttämään parantajan taitojaan auttaakseen
jokaista apua tarvitsevaa säätyyn katsomatta.
Anton auttaa kyllä apua tarvitsevia, etenkin,
kun se samalla auttaa häntä itseään.
Illalla salin täydeltä ihmisiä ja miljoonittain avatareja odottaa Antonin puhetta ja ihmetekoja.
Ennen tilaisuuden alkua Anton katsoo peilistä,
kun hänen avustajansa viimeistelee kampauksen, joka avaa hänen mielensä kaikille samalla
taajuudella oleville mielille. Hän pukee ylleen
saarnaajan vaatteensa, jotka aktivoivat tilaisuudessa tarvittavat ominaisuudet hänen kehossaan. Ranteiden ympärille kiristyvät tärkätyt
paidan kalvosimet päästävät siunaajan ja parantajan kädet työhönsä lihasten alkaessa totella
täysin aivojen komentoja ja sormien tuntiessa
taas automaattisesti ihmiskehon salat. Aivojen
käsiin syöttämä haptinen palaute ja automatisoidut liikkeet tekevät sormista äärimmäisen
tarkat ja nopeat. Kaulan pathos-tatuoinnin
päälle kiertyvä kaavun kauluspanta vahvistaa ja
tuo ylevän soinnin hänen äänensä kehon muistaessa saman tien oikean äänenkäytön täydellisen tekniikan. Kaavun huppu roikkuu vielä
alhaalla, mutta puheen aikana hän vetää sen
päähänsä rukouksen merkiksi, ja hiuskäyttöliittymä sallii tunteiden jakamisen kaikkien kuulijoiden kanssa. Sanaton hyväksyntä, tyyneys ja
ilo täyttää rukoukseen yhtyvien mielet aivojen
alkaessa erittää dopamiinia ja oksitosiinia, ja
kehon tuntiessa lämpimän, näkymättömän
syleilyn Antonin välittäessä rukouksen tarkoin
suunniteltuihin osiin kuulijoidensa aivoja.

Anton on kuin huumetta seuraajilleen. Hänestä
tullaan riippuvaiseksi, ja siunatuksi tuleminen
hänen käsiensä kautta saa ihmiset palvomaan
hänen nimeään. Aivokemiaa muokkaava julistaminen on ollut funktionaalisen kehonmuokkauksen eettisessä neuvostossa käsiteltävänä jo
pitkään, mutta lainsäädäntö ei ole vielä ennättänyt mukautua kaikkiin jatkuvasti kehittyviin
tapauksiin. Anton luottaa siihen, että aina löytyy ihmisiä, jotka ottavat ilolla vastaan jonkun
heitä johdattamaan, ja kertomaan aivoihin
pureutuvaa sanaa luoden kokemuksen suuresta hyvästä. Nukkumaan käydessään Anton
avaa hiuksensa, ja palauttaa hiuskäyttöliittymänsä perusasetuksiin. Hän tarkastaa vielä
saatavilla olevat päivitykset, jotka yön aikana
päivitetään pään painautuessa tyynyä vasten
hänen hiuskäyttöliittymäänsä, ja siten suoraan
aivoihinsa. Anton tietää elävänsä vastoin sitä,
mitä muille opettaa, mutta nukkuu silti yönsä
hyvin. Viimeistään tyynyn mielen tyynnyttävä
vaikutus pitää huolen siitä, ettei omia demoneita tarvitse kohdata unessakaan.

J ULI US
Juliuksen aivot ovat tarkoin hiottu koneisto,
jonka tiedonprosessointinopeus on äärimmilleen viritetty. Hänen ymmärryksensä ääret ovat
miltei rajattomat, luovuutensa kylmän kaunista
ja objektiivisuutensa liki erehtymätön. Hänen
päivänsä, ulkopuolisen tarkkailijan mielestä
kenties niin loputtoman tylsät ja samanlaiset,
täyttyvät jatkuvasta ajatteluprosessista, jossa
hän tuottaa massoittain tietoa verkottoituneena muihin harvoihin ja yhtä tehokkaisiin
mieliin. Hiuskäyttöliittymän avulla Juliuksen

mieli voi olla kytkeytyneenä liki kaikkeen
saatavilla olevaan digitaaliseen tietoon, sekä
muiden ajattelevien mielien verkostoon, ja
ottaa kehittyneen tiedonhaun ja luovan assosiaation osaksi ongelmien ratkaisemista.
Kehittynyt tiedonhaku on hakukoneen tekemää
automaattista valtavan digitaalisen tietomäärän
salamannopeaa seulomista, josta Juliuksen
mieli assosioi, eli luovasti yhdistelee uudenlaisia, nerokkaita oivalluksia. Verkoittuneet mielet
rakentavat toistensa tuottaman tiedon päälle
uutta tietoa, ja ajattelun tulokset muuttuvat
samantien selattavissa olevaksi digitaaliseksi
sisällöksi.
Juliuksen hiukset ovat pitkät ja tuhkan vaaleat.
Aamuisin hän muovaa hiuksistaan rutinoituneesti yksityiskohtaisen tarkan kampauksen
virtuoosimaisella tarkkuudella, ja saman tien
alkavat tiedon valtatiet avautua hänen mielessään kurottaen tietoisuuden pikkuruiseksi
osaksi suurempaa, suorastaan valtavaa kokonaisuutta. Hänen muulla kehollaan tai persoonallaan ei ole tässä tehokkaassa prosessissa
sijaa, ja työvaatteet vaimentavat fyysisen kehon
kokemuksen, ja koko sen eletyn historian.
Julius on töissä suuressa tehtaassa, jossa hänen
lisäkseen työskentelee tuhatmäärin tehtäviinsä
erikoistuneita robotteja rakentamassa ja kehittämässä milloin mitäkin teknologista ihmettä.
Työpäivinään Julius voi istua hiljaa työpöytänsä
ääressä syventyneenä mielensä läpi virtaavaan
tiedon vuohon, tai toisinaan vain katsoa jotain, vaikka monimutkaista laitteistoa, jolloin
silmien kautta saatu aistihavainto sulautuu
automaattisesti mielen aloittamaan tiedonhakuprosessiin. Digitaalinen tieto täydentää
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havaitsemalla saatua pohjatietoa, ja ymmärrys
laitteen toiminnasta valtaa hänen mieltään osa
osalta hänen verratessaan uutta tietoa aiempaan ymmärtämäänsä. Hän pystyy saman tien
havaitsemaan laitteen puutteet, toimintahäiriöt
ja uudet kehitysmahdollisuudet, ja tieto välittyy suoraan laitetta operoiville tai rakentaville
mekaanisille käsille. Kapellimestarin tavoin
hän hallitsee joka ikistä tehtaan muuttujaa
lähettäen mielessään tuhansia käskyjä joka
sekunti, joita robottien joukko seuraa vaiti ja
kyseenalaistamatta.
Jatkuva tiedon prosessointi on väsyttävää.
Julius onkin helpottunut, kun voi illalla riisua vaatteensa, ja sulkea kanavat jatkuvalta
informaatiolta. Hänen mielensä hedelmät
ovat viemässä ihmisiä tähtiin maailmankaikkeuden salojen auetessa, pelastavat sairaita ja
luovat toivoa maapallon energiakriisin lopulliseen taltuttamiseen, mutta silti Julius ei
paljoakaan tiedä enää elämästä. Menneiden
vuosien muistot on ikuistettu kehoa peittäviin
tatuointeihin, joita ilman Julius on kuin mies
vailla menneisyyttä. Kaikki hänen elämänsä
päivät ennen Sitä Päivää on siirretty pois aivojen muistikeskuksesta, myös tunteensa Julius
on ulkoistanut ihonsa kirjailtuihin kultaisiin
kuvioihin, joista jokaisella on omat kasvonsa.
Sängyn lakanat herättävät hänen kultaiset
tatuointinsa eloon, ja hän vajoaa muistojensa
ja tukahdutettujen tunteidensa värittämään
uneen. Lakanat kytkeytyvät kankaan kuitujen
lomassa risteilevien melkein mikroskooppisten
elektronisten komponenttien kautta hänen
tatuointeihinsa ja hiuksiinsa, yhdistäen tatuointien signaalit aivojen mielihyväkeskukseen
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ja tuntoaivokuoreen. Tatuoinnit alkavat syöttää Juliuksen mieleen niihin hänen aiemmasta
elämästään tallennettua dataa kuin elämän
filminauhana. Menneet kokemukset, tunteet ja
kosketukset vyöryvät sisään aivojen vajotessa
uneen, hänen omaan menneisyyteensä. Hän on
kirjaillut ihoonsa myös oman, itselleen todellisen nykyhetken ja tulevaisuuden. Herätessään
hänen pohjaton itseinhonsa vaimentuu
työvaatteiden pukemisen myötä, kuin edellisen
yön mielestä haipuva uni.

5.3 Taustatutkimuksen reflektointia
Vuoden 2050 maailmassa ihmisten kehot ovat
siis muuntuneet lähes viritettäviksi huipputehokkaiksi laitteistoiksi, ja kehoa verhoilevat
vaatteet ja tekstiilit älykkäiksi käyttöliittymiksi fyysisen ja digitaalisen maailman välille.
Muuntunut ihmiskeho vaikuttaa myös vision
yhteiskuntaan sekä siellä vallitseviin normeihin. Yksilön toimintaympäristö on laajentunut
huomattavasti fyysisestä virtuaaliseen maailmaan, ja yksilöä ympäröivät erilaiset yhteisöt
asettavat erilaisia odotuksia jäsenilleen. Kuten
luvun 3.3 oman kylän poika, myös vuoden 2050
yksilön keho viestii erilaisin kehoon muokatuin
elementein. Siinä missä tatuoinnein on eri kulttuureissa viestitty niin sukujuuria kuin ammatillista pätevyyttäkin, sekä uskottu myös saatavan uusia ammatin vaatimia ominaisuuksia136,
myös vuoden 2050 maailmassa muokkaukset
sekä viestivät, että määrittelevät yksilön paikkaa yhteisön hierarkiassa. Samalla, kun ammattiin liittyvät funktionaaliset kehonmuokkaukset
mahdollistavat tiettyjä työn vaatimia ominaisuuksia, ne myös kertovat muulle yhteisölle

kantajansa taidoista ja velvoitteista. Muokkaukset voivat toimia imperatiivina tiettyjen
ammattien harjoittamiselle, kuten lääkäreiden
valaan liittyvä Hippokrateen merkki, ja etenkin
hiuskäyttöliittymän käyttöön vaaditut kampaukset viestivät näkyvästi yksilön statuksesta.
Vision henkilöhahmojen kuvauksissa sivuttiin myös tulevaisuuden hylkiötä ja mitätöityä:
kehonmuokkaus ja sen linkittäytyminen virtuaali-identiteettiin antaa entistä tehokkaampia
keinoja hyljeksimiseen ja mitätöintiin.
Visiossa taustalla väreilee myös ajatus kehojen
tarpeesta fyysisyydelle ja kosketukselle, joka
heijastuu virtuaalimaailman sulautumisena
osaksi fyysistä toimintaympäristöä. Taustatutkimuksen luvussa 2. otettiin katsaus siihen, mikä on kosketuksen merkitys ihmisen
kehitykselle, hyvinvoinnille sekä tavalle olla
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Läpi
ihmiselämän säilyvä tarve koskettaa ja tulla
kosketetuksi on keskeinen osa identiteettiemme rakentumista ja fyysistä hyvinvointiamme, sekä oleellinen osa niin muiden
ihmisten kuin ympäristönkin kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Tuo perustarve tulee
epäilemättä säilymään tulevaisuudessakin, ja
vuoden 2050 visiossa kiinnostavaa onkin pohtia, kuinka entistä virtuaalisemmaksi muuttunut kokemusympäristömme palautuu fyysisen
kosketuksen tarpeeseen. Nykyisin aineettoman
sisällön operoiminen pohjautuu usein erilaisiin
näyttöihin ja eri laitteiden ohjaimiin. Ratkaisut
ovat kehoa ajatellen usein staattisia ja passivoivia, kuten myös esimerkiksi Surrogateselokuvassa esitelty fyysisen kehon immobilisoiva sijaisrobotin ohjaustuoli, joka vieraannutti

kehon fyysisestä maailmasta. Vision tulevaisuudessa digitaalista sisältöä kontrolloidaan
entistä taktiilisempien käyttöliittymien kautta.
Taustatutkimuksessa opittiin, että ihminen
suosii koskettaessaan pehmeitä ja luonnollisia
pintoja, joten senkin tiedon valossa keskeiseksi
osaksi noita vision kehollisia käyttöliittymiä
muodostuvat vuorovaikutteiset tekstiilit,
joiden kanssa keho on luontevasti kosketuksissa esimerkiksi vaatetuksen tai huonekalujen
kautta. Visiossa ihmiskeho kytkeytyy yllään
oleviin vuorovaikutteisiin tekstiileihin ihmisen
itse muodostuessa osaksi käyttöliittymää,
ja virtuaalimaailmassa toimiminen sitoutuu
osaksi fyysistä kehoa ja ympäristöä. Käyttöliittymien automatisoiduiksi häivyttämisen sijaan
nämä intuitiiviset, ennakoivat ja autonomiset
ratkaisut mukautuvat ihmisen luonnolliseen
toimintatapaan ja tukevat ihmisten aktiivista
toimimista fyysisessä ympäristössään.
Vision keholliset käyttöliittymät käyttävät
hyväkseen myös kosketuksen kaksisuuntaista
luonnetta ja haptista palautetta etenkin oltaessa vuorovaikutuksessa digitaalisen sisällön
kanssa. Taustatutkimus myös osoitti kosketuksen olevan ihmisen suosima tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, vuoden 2050
visiossa virtuaalimaailman materiaalisuutta
koetaan esimerkiksi aivokäyttöliittymän välityksellä aivokudokseen tulevan kosketuksena
aistittavan palautteen kautta. Aivokäyttöliittymän myötä virtuaalinen maailma on huomattavasti merkittävämmin läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä, ja digitaalisen ja fyysisen
maailman kietoutuessa toisiinsa myös digitaalisen todellisuuden kokeminen aistihavain75

tojen kautta sitoo aineettoman informaation
osaksi fyysisen maailman kokemusta. Haptinen
palaute tutkitusti137 tehostaa aivojen saamaa
stimulaatiota aivokäyttöliittymän käytön yhteydessä ja tukee digitaalisen tiedon kognitiivista
prosessointia ja mieleenpalauttamista. Lisäksi
tiedetään, että kosketuksen synnyttämän
palautteen kautta ihminen kokee psykologista
yhteyttä kosketuksen kohteeseen138, joten olettamuksena vuoden 2050 visiossa on, että myös
yhteys fyysisesti aistittavaan virtuaalisisältöön
on voimakkaampi ja kokemus virtuaalimaailmasta aidompi sen kurottaessa fyysiseen maailmaan virtuaalimaailmassa toimivien avatarien
kokemien haptisten aistipalautteiden avulla.
Reflektoinnin lisäksi haluan nostaa esiin hiljattain julkaistun artikkelin, jota ei sen tuoreuden
vuoksi ennätetty käsitellä osana opinnäytteen
taustatutkimusta. Artikkelissa kerrotaan MIT
Media Labin ja Microsoft Researchin tutkijoiden yhteistyönä kehittämistä ihoon tilapäisten
tatuointien tavoin kiinnitettävistä lehtikullasta
valmistetuista laitteista. Tutkijoiden kehittämissä prototyypeissa sähköä johtavaa ja ihon
hyvin sietämää lehtikultaa käytetään muodostamaan erilaisia johdinkuvioita ja esimerkiksi
kosketusta tunnistavia antureita kiinnitettäväksi ihoon. Lisäksi lehtikullasta tehtyihin kuvioihin on sulautettu tatuointien toimintaan
vaadittavia muitakin elektronisia komponentteja. Ihoon kiinnitettynä tatuointien avulla voi
esimerkiksi kommunikoida muiden laitteiden
kanssa lyhyen etäisyyden tiedonsiirtoa hyödyntäen, tai käyttää niitä kosketuslevyinä. 139

useallakin tasolla. Etenkin tutkijoiden ajatus
tatuointien lyhyen etäisyyden tiedonsiirrosta
tukee visiossa esitettyjä ajatuksia kehon ja
vuorovaikutteisten tekstiilien yhdessä muodostamista laitteistokokonaisuuksista, jotka pitkälti
perustuvat mehonmuokkausten ja tekstiilien
väliseen langattomaan tiedonsiirtoon. Näenkin
vuorovaikutteiset tekstiilit intiimistikin kehoon
liittyvinä materiaaleina voivan muodostaa luonnollisesti yhteyden noiden ihoon kiinnittyneiden laitteiden kanssa. Toinen seikka, joka tekee
projektista opinnäytettä ajatellen erityisen
kiinnostavan on se, että kehon koristeleminen on yksi tutkijoiden korostama näkökulma.
Prototyypeissa ei keskeistä ole ollut pelkästään
niiden funktionaalisuus, mutta myös persoonallisen tyylin esiin tuominen ja estetiikka.
Produktion konkreettinen lopputulos on
kokoelma vuorovaikutteisia kankaita, joiden
funktiot perustuvat tässä luvussa kuvatun
vision kehollisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Konseptuaalisesti kankaat yhdistyvät muokattuun kehoon toimen digitaalisen ja fyysisen
maailman rajapintana, sekä myös itsenäisesti
toimivana älykkäänä kangaskokonaisuutena.
Seuraavassa luvussa kuvataan kokoelman suunnittelu- ja tuotekehitysprosessi.

Artikkeli resonoi produktioni vision kanssa
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KUVA 116: SÄHKÖÄ JOHTAVAA LANKAA LISÄTTYNÄ TC1-KANGASPUIDEN SILKKILOIMEN JOUKKOON.

Tekstiilikokoelma

muokkausten vaikutuksesta.

vuoden 2050 kehon

Kehoon on tuossa visiossa
upotettu mitä erilaisimpia uusia ominaisuuksia eri teknologioiden kehityksen myötä, ja
tuo kehoon sulautettu teknologia tarjoaa myös uudenlaisia
tapoja olla vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa. Sen myötä
myös vuorovaikutteisten tekstiilien käyttötavat laajentuvat,
ja kehoon kosketuksissa olevat
kankaat mahdollistavat erilaisia puettavia käyttöliittymiä
toimien digitaalisen ja fyysisen
maailman rajapintana.

inspiroimana
Edellinen luku esitteli
erään vision tulevaisuudesta, jossa ihmisen keho
on muuntunut erilaisten
funktionaalisten kehon-
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Produktion konkreettinen
lopputulos on kokoelma
vuorovaikutteisia kankaita,
joiden funktiot perustuvat
edellisessä luvussa kuvatun
vision muokatun kehon ja
siihen kosketuksissa olevien
tekstiilien väliselle vuorovaikutukselle. Kokoelman toteutuksessa tutkitaan menetelmiä
elektronisten komponenttien
integroimiseksi kudottuihin
kankaisiin, ja kokoelman eri
kankaiden yhdistelyä toisiinsa
kulloinkin erilaisia toimintoja
sisältävän virtapiirin muodostavaksi kangaskokonaisuudeksi. Tässä luvussa kuvataan
kokoelman suunnittelun
lähtökohdat, otetaan katsaus
nykyisin käytössä oleviin
menetelmiin liittää vuorovaikutteisia elementtejä osaksi
tekstiilituotteita, sekä esitellään produktiossa kehitetty
menetelmä elektronisten
komponenttien sekä vuorovaikutteisten elementtien integroimiseksi osaksi kudottuja
kankaita kudontaprosessissa.

6.1 Kokoelman
suunnittelun lähtökohta
Päivittäin yllämme olevina
materiaaleina tekstiileillä on
78
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erityinen suhde ihmiskehoon,
ja ne tarjoavat käyttöömme
peittävän kerroksen, kuin
toisen ihon, erottamaan kehoa
ympäristöstämme. Tekstiilimateriaalien yhteenkietoutuneisuus kosketusaistin kanssa,
sekä tekstiilien intiimi ja emotionaalinen merkitys ovatkin
tämän opinnäytteen kangaskokoelman suunnittelun
keskeisiä lähtökohtia. Etenkin

viihdeteollisuuden kuvittamat
dystopiat esittävät tulevaisuuden usein synkkänä paikkana,
jossa teknologia vieraannuttaa
kehon fyysisyydestä ja inhimillisistä perustarpeista. Tämän
opinnäytteen tulevaisuuden
visiossa taktiilisuus taas
korostuu, ja digitalisoituva
maailma integroituu fyysiseen maailmaan kosketukseen
pohjautuvien vuorovaikutus-

suhteiden kautta, ja muun
muassa vuorovaikutukselliset
tekstiilit toimivat intuitiivisina
rajapintoina noiden kahden
maailman välillä.
Taustatutkimuksessa otettiin
katsaus kosketuksen merkitykseen ihmisen kehitykselle ja
hyvinvoinnille: tuo perustarve
tulee säilymään tulevaisuudessakin. Tekstiilin merkitys luonnollisesti kehoon ja
ihmisen ympäristöön liittyvänä materiaalina korostuu, ja
futuristisesta lähtökohdastaan
huolimatta produktion vuorovaikutteisten kankaiden
kokoelman teemat palaavat ihmisen perustarpeiden äärelle
pohtien ihmisen kaipausta
koskettaa ja tulla kosketetuksi.
Kehittyneen teknologian tuodessa tekstiileihin uusia ominaisuuksia suunnitteluprosessi
kohtaa uudenlaisia haasteita.
Käyttäjälle tärkeät perusominaisuudet, kuten tekstiilin
tuntu ja estetiikka, ovat edelleen tärkeitä elektroniikan
integroituessa kankaan rakenteeseen. Tekstiilirakenteiden
syvä ymmärrys avaakin uudenlaisen leikkikentän vielä melko
tutkimattomalla maaperällä, ja
mahdollisuuden suunnittelun
ulottuvuuksien laajentamiseen
KUVA 118: KOKOELMAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT ON VISUALISOITU MOODBOARDIIN, JOSSA HEIJASTUVAT TULEVAISUUDEN SYNKEÄHKÖT DYSTOPIAT,
TOISAALTA KOSKETUS JA KEHON LIHALLISUUS, SEKÄ KEHONMUOKKAUKSISTA TUTUT KUVIOAIHEET JA TULEVAISUUDEN KEHOON SULAUTUNUT TEKNOLOGIA.
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KUVAT 119 - 121: OTTEITA MUISTIKIRJASTA.

vuorovaikutussuunnitteluun elektroniikan punoutuessa osaksi tekstiilisuunnittelua, huomion ollessa
kuitenkin tekstiilin peusominaisuuksien äärellä.
Kehonmuokkaus on toinen kokoelman suunnittelun
keskeinen lähtökohta vuoden 2050 muokatun kehon
toimiessa inspiraationa kangaskokoelman erilaisille
funktionaalisille ominaisuuksille. Kehonmuokkaus on produktion visiossa liittymäkohta kehon
ja vuorovaikutteisten tekstiilien välillä, ja johdattaa
kokoelman kankaisiin sovellettavaan modulaariseen ajatteluun. Visiossa erilaisilla funktionaalisilla
tatuoinneilla, lävistyksillä ja implanteilla muokattu
keho toimii alustana vuorovaikutteisille tekstiileille,
jotka ovat yhteydessä kehoon ja yhdistyvät toisiinsa
esimerkiksi erilaisia asukokonaisuuksia käytettäessä.
Produktion kangaskokoelmassa sovelletaan tuota
ajatusta: kankaat ja niiden toiminnallisuus on suunniteltu siten, että eri kankaat eri tavoin yhdisteltyinä
muodostavat sekä erilaisia esteettisiä, kuin myös
funktionaalisia kokonaisuuksia.

6.2 Elektroniikan integroiminen
tekstiilimateriaaleihin
Nopeasti kehittyvät tekstiilinomaiset sähköä
johtavat materiaalit mahdollistavat elektroniikan
integroimisen entistä hienovaraisemmin tekstiilien rakenteisiin, ja erilaisia keinoja elektronisten
komponenttien, kuten paristojen, led-valojen sekä
prosessorien, sulauttamiseen osaksi tekstiilejä kehitetään jatkuvasti. Elektronisten elementtien integroimista tekstiilialustaan helpottavat muun muassa
erilaiset komponenttimoduulit, kuten esimerkiksi
Lilypad140. Tämän tyyppiset moduulit ovat piirilevyn
palalle kiinnitettyjä komponentteja, joissa piirilevy
80
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on suunniteltu helpottamaan
komponentin integroitavuutta
tekstiilialustaan. Piirilevyssä
voi olla esimerkiksi Lilypadmoduulien tavoin rei’itys,
joiden avulla moduuli voidaan
kiinnittää kankaaseen sähköä
johtavalla langalla ommellen,
ja näin yhdistää moduulin
johdinalueet kankaassa oleviin
johdinkuvioihin. Kankaassa
olevat johdinkuviot ovat usein
esimerkiksi sähköä johtavalla
langalla ommeltuja reittejä
eri komponenttimoduulien
välillä, myös sähköä johtavaa pigmenttiä käytetään
johtimien maalaamiseen tai
painamiseen kankaan pintaan. Kankaan komponenttien välille muodostetaan
virtapiiri, eli virtalähteestä,
johtimista ja elektronisista
komponenteista muodostuva
sähkövirran kulkureitti141, ja
lopputulos saadaan toimimaan
itsenäisenä elektronisena laitteena. Komponenttimoduulit ovat kuitenkin koviin tai
joustaviin piirilevyrakenteisiin
tarkoitettujen elektronisten
komponenttien ympärille
suunniteltuja ratkaisuja integroitavuuden keskittyessä
tekstiiliin soveltuviin kiinnitysratkaisuihin tai komponenttien kokoon. Suoraan

KUVAT 122 JA 123 (OIKEALLA):
PAINETTUJA JOHDINKUVIOITA.

KUVA 124: NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITYN KEHITTÄMÄ LED-LANKA

kankaan rakenteisiin liitettäviä
komponenttejakin tutkitaan ja
kehitetään jatkuvasti, Nottingham Trent Universityn tutkijoiden kehittämän led-langan
ollessa askel entistä integroidumpien komponenttien
suuntaan. Projektissa tutkitaan
elektroniikan integroitavuutta lankaan kapseloimalla
mikroelektroniikkaa langan
kuitujen sisään, tavoitteena
joukko erilaisia komponentteja
sisältäviä lankoja, jotka voidaan neuloa tai kutoa osaksi
kankaan rakennetta.142
Ratkaisuja etsitään siis
usein elektroniikan komponenteista, ei välttämättä
erilaisten tekstiilitekniikoiden
mahdollisuuksista käsin.
Erilaisissa anturirakenteissa
tekstiilitekniikoita sovelle-
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KUVA 125: LED-LANKAA KUDOTTUNA KANKAASEEN.

KUVAT 126 JA 127 (ALLA): LILYPAD-KOMPONENTTIMODUULEITA.
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KUVA 128: PROJECT JACQUARDISSA KEHITETTYJÄ KOMPONENTTEJA,
KUDOTTUJA KANGASNÄYTTEITÄ JA LANKAMATERIAALEJA.

taan jo kokonaisvaltaisemmin, ja täysin tekstiilinomaisia antureita
löytyy esimerkiksi puettavaan elektroniikkaan ja terveydenhuoltoon liittyvistä sovelluksista. Anturit ovat ympäristön muutoksia
havaitsevia mittalaitteen osia, jotka mittaavat ja välittävät eteenpäin
mittaamaansa tietoa, kuten sähkökentän muutoksia.143 Esimerkiksi
Myontecin älykkäissä urheiluvaatteissa on kankaaseen integroitu
laminoimalla joustavia tekstiiliantureita, jotka seuraavat lihasryhmien aktiivisuutta urheilusuoritusten aikana mittaamalla lihasten
tuottamia sähköisiä impulsseja144. Fraunhofer IFF puolestaan tarjoaa tyynymäisiä paineantureita, jossa anturirakenne on neulottu
osaksi päällikankaan rakennetta145. Paineantureita voidaan käyttää
esimerkiksi pyörätuolin istuimessa tunnistamaan siihen istuttaessa
kohdistuvaa painetta.
Vuorovaikutteisten tekstiilien suunnittelussa etenkin kudonta on
tekniikkana aliedustettuna, kenties osin vasta viime aikoina saataville tulleiden tekniikkaan hyvin soveltuvien materiaalien vuoksi.
Kudonta on myös aikaa vievää ja vaatii monia muita tekniikoita
enemmän välineistöä sekä pohjatietoa, ja on siten esimerkiksi neulontaa tai ompelua hankalammin omaksuttavissa. Anturirakenteiden
puolella kudonnan mahdollisuuksia on jo kartoitettu pidemmälle,
esimerkiksi Googlen Project Jacquard kesällä 2015 osoitti kudottujen vuorovaikutteisten tekstiilien olevan suuryritystenkin

KUVA 129 : FRAUNHOFER IFF:N PAINEANTURI.
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KUVAT 132 - 134 (OIKEALLA) : GOOGLEN KEHITTÄMÄ
KOSKETUSTA TUNNISTAVA KUDOTTU RAKENNE.

KUVAT 130 JA 131 (VASEMMALLA):
MYONTECIN LAMINOITUJA ANTUREITA.

tuotekehityksen fokuksessa. Project Jacquard esitteli teolliseen
kudontaprosessiin soveltuvan, kosketusta aistivan kudotun anturirakenteen, sekä anturin kutomiseen soveltuvia sähköä johtavia lankoja. Projektissa kehitettiin myös moduulikomponentteja,
joiden avulla anturirakenteet liitetään virtapiiriin.146 Tässä opinnäytteen kangaskokoelmassa tutkitaan mahdollisuuksia valjastaa kudontatekniikkaa tukemaan elektroniikan sulauttamista
pehmeisiin materiaaleihin kankaan perusrakenteista alkaen,
sekä etsitään keinoja suunnitella korvaavia menetelmiä nykyisin
käytössä oleville piirilevyrakenteille. Opinnäytteessä pohditaan
myös uudenlaisia tapoja suunnitella elektronisia komponentteja tekstiilin luonnollisia ominaisuuksia ja kankaiden valmistusprosesseja huomioon ottaen. Seuraavissa luvuissa pohditaan
kudonnan tarjoamia mahdollisuuksia piirilevyrakenteiden toteuttamiseen erityisesti monikerroksellisissa kudotuissa rakenteissa, ja esitellään eräs menetelmä kokonaisten virtapiirien
integroimiseksi kankaaseen osana kudontaprosessia.

6.2.1 Kudottujen rakenteiden soveltaminen virtapiirien
suunnittelussa
Kudottujen kankaiden rakenteet ovat monin tavoin soveltuvia
erilaisten elektronisten elementtien sulauttamiseen osaksi
valmista kangasta sen valmistusprosessin aikana. Kudottuja
kankaita muodostetaan loimi- ja kudejärjestelmiä käyttäen.
Loimijärjestelmä muodostuu pystysuuntaan pingoitetuista langoista, jotka nousevat ja laskevat käytetyn sidoksen mukaisesti,
kudejärjestelmä puolestaan muodostuu nousussa ja laskussa
olevien loimilankojen lomaan vaakasuunnassa kuljetetuista
kudelangoista. Loimi- ja kudelangat sitoutuvat toisiinsa risteämällä toistensa yli tai ali toivotussa järjestyksessä, ja lankojen
toisiin-sa sitoutumisen määrittää kankaan rakenteessa käytetty
sidos. Yksinkertaisimmillaan kangas muodostuu yhdestä loimisekä yhdestä kudejärjestelmästä, mutta kankaan kuvioinnin
tai muiden ominaisuuksien niin vaatiessa voidaan järjestelmiä
lisätä kankaan rakenteeseen useampiakin. Eri lankajärjestelmien
käyttö voi esimerkiksi näkyä kankaan pinnassa erilaisina väri-

KUVA 135: KERROKSELLISIA KANGASRAKENTEITA.
YLIMMÄISENÄ KANKAAN REUNOISTA YHDISTYVÄ
ONTELORAKENNE, KESKELLÄ KUVIOALUEIDEN
RAJAKOHDISTA YHDISTYVÄ ONTELORAKENNE,
ALIMMAISENA YHTEENSIDOTTU KANGASRAKENNE..
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tai kuvioalueina, tai useita
lankajärjestelmiä käyttäen
voidaan kankaasta kutoa
myös kaksi- tai monikerroksinen. Tyypillisiä monikerroksisia kankaita ovat ontelokankaat ja yhteensidotut
kankaat. Ontelorakenteissa
kahta tai useampaa päällekkäistä kangaskerrosta
kudotaan samanaikaisesti
toisistaan irrallisina, ja ne
yhdistyvät toisiinsa kankaan
reunoissa, sekä kangaskerrosten leikkauskohdissa niiden
mahdollisesti vaihtaessa
keskinäistä sijaintiaan kuvioinnin mukaan.147 Päällekkäisiä
kerroksia on myös mahdollista
kutoa yhteensidottuina, jolloin
eri kangaskerrokset sitoutuvat
toisiinsa loimi- tai kudelankojen paikoin sitoutuessa toisen
kerroksen lankojen kanssa.
Piirilevyjen rakenteessa
voidaan tunnistaa tiettyä samankaltaisuutta etenkin monikerroksellisten kudottujen
rakenteiden kanssa. Piirilevy
on alusta, joka on tarkoitettu
elektronisten komponettien
kiinnittämiseen, ja sähköisten
yhteyksien muodostamiseen
näiden komponenttien välille.
Piirilevyt valmistetaan sähköä
johtamattomasta materiaa84

1 47 Willman n & For s s 1996. s. 37-38.
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KUVAT 136 JA 137 (VASEMMALLA) : KOVIA PIIRILEVYJÄ.

lista, jonka pinnassa olevaan
kuparikalvoon etsataan sähköä
johtava johdinkuvio tai -kuvioita. Elektronisia komponentteja voidaan kiinnittää
tinalla juottamalla noihin
piirilevyn johdinkuvioihin.
Piirilevyjä on olemassa niin
yksi- kuin kaksipuoleisinakin,
jolloin kuparikerros on joko
piirilevyn toisella, tai molemmilla puolilla. Monimutkaisemmissa piirilevyrakenteissa
käytetään monikerrospiirilevyjä, joissa piirilevy koostuu
useasta päällekkäin olevasta
kupari- ja sähköä johtamattomasta kerroksesta. Useaa
kerrosta käytettäessä komponenttien tiheyttä saadaan
kasvatettua piirilevyn pinnalla, kehittyneemmissä
piirilevyissä komponentteja on

sulautettu myös piirilevyrakenteen sisään. Käytännössä
eri kerrosten johdinkuvioiden
välille muodostetaan yhteyksiä
poraamalla piirilevyyn reikiä,
jotka pinnoitetaan johtavalla
materiaalilla.148 Piirilevyt valmistetaan usein kovasta materiaalista, mutta myös joustavia
piirilevyjä käytetään erilaisissa
sovelluksissa, jossa piirilevyn
täytyy mukautua kolmiulotteiseen, tai dynaamiseen
muotoon149.
Monikerrokselliset piirilevyrakenteet avaavat kiinnostavia
mahdollisuuksia kudottuihin
rakenteisiin sovellettavaksi
vuorovaikutteisia tekstiilejä
suunniteltaessa. Piirilevy- ja
kangasrakenteiden välillä on
havaittavissa yhtymäkohtia,

KUVA 138: MONIKERROSPIIRILEVYN POIKKILEIKKAUS.

joita tarkastelemalla voidaan
kehittää uudenlaisia tapoja
elektronisten komponenttien
ja johdinkuvioiden upottamiseen osaksi kudotun kankaan
rakennetta. Monikerrospiirilevyissä piirilevyn pintaan, ja
toisinaan sen sisään sijoitettujen komponenttien välille
muodostetaan fyysisiä, ker-

roksia läpäiseviä yhteyksiä
eri kerroksissa sijaitsevien
johdinalueiden välille porattujen väylien avulla, kudotussa monikerroksellisessa
rakenteessa voi taas kude- tai
loimilanka vastaavasti risteillä eri kerrosten välillä
kontaktipisteitä muodostaen.
Sähköä johtavia lankoja hallitusti käyttäen saadaan eri
kerrosten välille muodostettua myös johtavia yhteyksiä
langan sitoutuessa esimerkiksi
eri kerroksissa olevien komponenttien ja integroitujen
anturirakenteiden kanssa.
Kudotuissa rakenteissa loimija kudejärjestelmät voidaan
suunnitella sähköä johtavista
ja eristävistä materiaaleista
muodostuvaksi siten, että
piirilevyä vastaava rakenne
muodostuu kudontaproses-

KUVA 139: MOIKERROKSELLISEN KANGASRAKENTEEN POIKKILEIKKAUSKUVA RINNASTETTUNA MONIKERROSPIIRILEVYYN
HAVAINNOLLISTAA RAKENTEISSA VALLITSEVIA SAMANKALTAISUUKSIA. MONIKERROSPIIRILEVYSSÄ KERROKSIEN
VÄLILLE MUODOSTETAAN JOHTAVA YHTEYS ESIMERKIKSI PORAAMALLA, MONIKERROKSELLISESSA KANGASRAKENTEESSA

sin aikana. Monikerroksellisuus mahdollistaa sähköisten
yhteyksien muodostumisen
lisäksi myös sähköä johtavien
alueiden toisistaan eristämisen eri kerroksissa. Seuraavaksi esitellään tämän opinnäytteen produktiossa kehitetty
menetelmä kokonaisten
virtapiirien integroimiseksi
monikerroksellisiin kudottuihin kangasrakenteisiin osana
kudontaprosessia, ja edellä kuvattujen ajatusten soveltamisesta käytännössä.

6.2.2 Menetelmä
elektroniikan
integroimiseksi kudottuihin
rakenteisiin
Artikkelissa Weaving Electronic Circuit into Two-Layer
Fabric150 on kuvattu ensimmäinen produktiossa syntynyt

YHTEYS VOIDAAN MUODOSTAA KERROSTEN VÄLILLÄ RISTEÄVÄN JOHTAVAN LANGAN AVULLA

1 5 0 Mikkon en & Pouta 2015.
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KUVA 140: ERISTÄVÄN EMALIKERROKSEN
POISTOA LITZ-LANGAN PINNASTA.

KUVAT 141 - 143 (ALLA): ENSIMMÄISIÄ
TESTEJÄ KOMPONENTTIEN VALMISTELUSTA.

sovellus virtapiirin integroimisesta osaksi kudottua monikerroksellista rakennetta. Julkaisussa
esitelty testikappale on kudottu
kaksiloimijärjestelmällä korvaten
molemmista järjestelmistä neljä
vierekkäistä loimilankaa sähköä
johtavilla langoilla. Kaksikerrokselliseksi yhteensidotuksi kudotun kankaan molempiin kerroksiin muodostuu kudottaessa
sähköäjohtava johdinraita, johon
kankaaseen kudottujen komponenttien johdinmateriaali yhdistyy galvaanisesti, eli johtuvasti,
rakenteeseen sitoutuessaan.
Kankaan rakenteeseen kudotut
SL353HT hall-anturit sekä ledvalot muodostavat virtapiirin,
jonka johdinraidat yhdistävät
ulkoiseen virtalähteeseen sekä
maahan. (Kts. LIITE 1)
Tässä menetelmässä on kuitenkin
huomattavia haasteita esimerkiksi
tekstiilien teollista tuotantoa
ajatellen. Johtimilla jo valmiiksi
yhteenliitettyjen komponenttien kutominen osaksi kankaan
rakennetta osoittautui työlääksi
ja hankalaksi, eikä ratkaisu täysin
hyödynnä kudontatekniikan ja
monikerrosrakenteiden tarjoa-

mia potentiaalisia mahdollisuuksia. Ratkaisu on kuitenkin askel
lähemmäs kokonaisten virtapiirien sulauttamista kudottujen
kankaiden rakenteisiin, ja ohjasi
kohti kokonaisvaltaisemman
ratkaisun etsimistä. Keskeiseksi
tekniseksi haasteeksi nousi
kysymys, kuinka tekstiilin rakenne kokonaisuudessaan voidaan
suunnitella tukemaan erilaisten
komponenttien integroimista
osaksi kankaaseen kudontaprosessissa muodostuvaa virtapiiriä.
Lähestymällä kysymystä toisesta suunnasta, eli kuinka komponenteista voidaan muokata
paremmin kudontaprosessiin
soveltuvia, päästiin menetelmän
kehittämisessä taas seuraava askel
eteenpäin. Syntyi idea lankamaiseen muotoon muokatuista komponenteista, jonka johdinalueet
voivat yhdistyä loimen johdinraitoihin kudottaessa.

SUUNNITTELU JA VALMISTELU
Kokonaisvaltaisen ratkaisun suunnittelun lähtökohdaksi valikoitui
luontevasti vuorovaikutteisten
tekstiilien, kuten monien muidenkin elektronisten laitteiden aivot,
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KUVA 144 : LOIMEEN KORVATTIIN OSA
LANGOISTA SÄHKÖÄ JOHTAVILLA.

KUVAT 146: KANKAAN LED-VALOJA VOI
KUVAT 145: ENSIMMÄISEN TESTIN KUDONTAA.

KONTROLLOIDA MAGNEETIN AVULLA.

KUVA 147: ATINY84V-10SSU-MIKROPROSESSORI.
KUVA 148: PROSESSORIKANKAASSA PINNEISTÄ ON KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT: VIRTA PROSESSORIIN KULKEE PINNIN 1 KAUTTA, PINNI 14 ON MAA. PINNIEN 1 JA 14 LISÄKSI PROSESSORIN
OHJELMOINTIIN KÄYTETÄÄN PINNEJÄ 4, 7, 8 JA 9. PINNIT 7-10 OVAT SISÄÄNTULOPINNEINÄ, JA VASTAANOTTAVAT ANTURIKANKAIDEN VÄLITTÄMÄÄ DATAA. ULOSTULOPINNIT 5,6 JA 12
YHDISTYVÄT PUOLESTAAN LED-VALOIHIN. PINNIÄ 13 KÄYTETÄÄN RESISTORIKANKAAN VASTUSARVON TUNNISTAMISEEN.

eli mikrokontrolleri. Mikrokontrolleri on ohjelmoitava laite, joka vastaanottaa siihen välittyvää
dataa, prosessoi sitä peräkkäisten käskyjen, eli
ohjelman, mukaisesti, lähettäen lopputuloksen
eteenpäin muille piireille tai laitteesta ulos.151
Kankaaseen integroitavaksi valittiin ATtiny84V10SSU-mikroprosessori kokonsa ja prosessointitehonsa vuoksi. Valitussa prosessorissa on 14
liittimen piikkiä, eli pinniä. Sillä voi käsitellä siis
suhteellisen pienen määrän tietoa, mutta sopivasti kangaskokoelman tarpeeseen. Mikrokontrolleri (myöhemmin prosessori) integroitiin
kudontaprosessissa osaksi kankaan rakennetta
muokkaamalla se ennen kudontaa lankamaiseen
muotoon.
Toinen oleellinen tekijä suunnitteluprosessissa oli
sähköä johtavan loimijärjestelmän rakenne. Suunnittelun tavoitteena oli löytää ratkaisu prosessorin integroimiseen kankaaseen siten, että
sähköä johtavat yhteydet lankamaiseen muotoon
1 5 1 W ikip ed ia ww w -si vusto. Mi croprocessor.

KUVA 149: ENSIMMÄINEN LUONNOS PROSESSORILANGASTA.
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KUVA 150: KANGASKOKOELMAA
VARTEN VALMISTELTU LOIMI.
TOISELLA TUKILLA VALKEA
SILKKILANGASTA LUOTU
POHJALOIMI, TOINEN LOIMI
RAIDALLINEN SÄHKÖÄ JOHTAVA.

muokatun prosessorin johdinalueiden ja loimen
johdinraitojen välillä muodostuvat kudottaessa
loimi ja kudemateriaalin sitoutuessa toisiinsa.
Loimen rakenteen suunnittelussa huomioitiin
myös se, että loimen suunnassa kankaan läpi
kulkeviin johdinraitoihin voi kutoen liittää
muitakin lankamaiseen muotoon valmisteltuja
komponentteja, jotka noudattavat prosessorin
määrittämää johdinraitojen järjestystä. Kokonaisvaltainen tavoite oli siis kehittää loimen
sekä eri komponenttien saumattomaan yhdistämiseen soveltuva menetelmä, jolla erilaisia
komponentteja voi kutoa osaksi samaa kudottuun kangasrakenteeseen muodostuvaa virtapiiriä kudontaprosessin aikana.
Loimi suunniteltiin soveltuvaksi monikerroksellisten rakenteiden toteuttamiseen tietokoneohjatuilla Toika EWS16-kangaspuilla. Loimi
luotiin kahdelle tukille, kahdesta eri materiaa88

lista. Toinen materiaaleista on sähköä johtavaa,
johon elektronisten komponenttien johdinalueet yhdistyvät, toinen sähköä eristävää
materiaalia, josta varsinainen kankaan rakenne
muodostuu. Silkkilangasta tehty eristävä loimi
on 12 niisivarrelle suoraan niisitty, tiheyden ollessa 20 lankaa/cm. Silkki valittiin materiaaliksi
sen ominaisuuksien vuoksi: sileää materiaalia
on helppo kutoa ja se soveltuu käytettäväksi
tiheässä loimessa. Sähköä johtava loimi on puolestaan raidallinen, materiaalina hopea/polyamidi sekoite Karl Grimm High-Flex 3981 1-fach
Silber 14/ooo. Karl Grimm-langan sähkönjohtokyky on hyvä, se on riittävän ohut ja sen
hopea-pinnoitus kestää kohtalaisen hyvin
pirran liikkeen siihen kohdistaman mekaanisen
rasituksen. 14-jalkaisen prosessorin pinneistä
käyttöön otettiin 11, joita vastaamaan loimeen
luotiin 11 johtavaa, 8 langan levyistä raitaa
neljälle niisivarrelle niisittynä, myös 20 lankaa/
cm tiheydellä, kukin 2,5 cm välein toisistaan.
Raitojen väliin jätettiin riittävästi välimatkaa,
etteivät viereiset komponenttien johdinalueet
pääse vahingossakaan koskettamaan toisiaan,
sekä että johdinalueilla on riittävästi liikkumavaraa kankaan kuteensuuntaista kasaanmenoa
varten. Johtava raidoitus ei vaikuta silkkiloimen
tiheyteen, loimen kokonaistiheys raitojen kohdalla 40 lankaa/cm. Loimen kokonaisleveys on
34 cm.
Raidalliseen johtavaan loimeen yhdistyvä
prosessori suunniteltiin lankamaiseksi: prosessorin pinneihin liitettiin juottamalla eristettyä johdinmateriaalia, 0,1 mm paksuista
Litz-lankaa, josta poistettiin lämmön avulla
paikoin eristekerros prosessorikankaan suun-

KUVA 151 (VASEMMALLA): PROSESSORIKANKAAN RAKENNEKUVA
KUVA 152: PROSESSORIN JALOISTA LÄHTEE JOHDINLANGAT, JOIHIN ON VALMISTELTU SÄHKÖÄ JOHTAVA ALUE MÄÄRITELLYN PINNIJÄRJESTYKSEN JA LOIMIRAITOJEN ETÄISYYKSIEN MUKAAN.
PROSESSORI JA JOHTAVAT LANGAT VALMISTELTIIN SAMOIN, KUIN KUVISSA XXX JA XXX. RAKENNEKUVASSA PUNAISELLA ALUEET, JOISTA LITZ-LANGAN SÄHKÖÄ ERISTÄVÄ KERROS ON POISTETTU.

nitellun pinni-järjestyksen ja loimen johdinraitojen etäisyyksien mukaan. Pinnijärjestystä
määriteltäessä kolme pinneistä jätettiin
ottamatta käyttöön, koska niille ei ollut tarvetta
produktion kangaskokoelmaa ajatellen. Eristys
poistettiin, jotta yhteys prosessorin johtimien
sekä loimen sähköä johtavien lankojen välille
pääsee syntymään haluttuihin kohtiin. Prosessori ja johdinlankojen juotoskohdat peitettiin
tämän jälkeen epoksilla, sekä eristääkseen
pysyvästi pinnien juotoskohdat, että paran-

taakseen juotoskohtiin kutomisen aikana
kohdistuvan mekaanisen rasitteen kestoa.
Ennen kutomista prosessori sekä johdinlangat
palmikoitiin yhteen prosessorin lankamaista
muotoa tukevien silkkilankojen kanssa. Prosessorin ja loimen sähköä johtavien lankojen välille
syntyvää sähköä johtavaa yhteyttä vahvistettiin
letityksen jälkeen kasvattamalla kontaktialueiden pinta-alaa kiertämällä prosessorilangan johdinalueiden ympärille sähköä johtavaa
lankaa.
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KUVA 155: PROSESSORIKANKAASEEN

KUVA 156: KANKAAN TESTAUSTA - SE TOIMII!

KUDOTTIIN MYÖS VIRTALÄHDE.

KUVAT 153: MYÖS LED-VALOJA MUOKATTIIN
LANKAMAISEEN MUOTOON.

KU TO M IS P ROSESSI JA HAASTEET
Komponenttien alustana toimivassa käsinkudotussa kankaassa on
yhteensidottu kolmikerroksinen rakenne, jossa johdinraidat kulkevat keskimmäisessä kerroksessa, ala- ja päällikerrosten toimiessa
kosketukselta eristävinä kerroksina. Loimi on jaettu johdinraitoja
lukuunottamatta tasan jokaisen eri kerroksen välille. Kudottaessa
yhteys prosessorilangan johdinalueiden sekä loimen johdinraitojen
välille muodostuu prosessorilangan sitoutuessa palttinasidoksella
johdinraitoihin. Loimessa oleva mikroprosessoriin yhdistyvä raidoitus mahdollistaa muidenkin komponenttien liittämisen virtapiiriin helposti, joten led-valot ja virtalähde olivat luontevat
seuraavat rakenteeseen integroitavat komponentit. Prosessori
määrittää kankaaseen sitoutuessaan jokaiselle johdinraidalle oman
funktionsa, ja led-valoista ja ladattavasta paristosta valmisteltiin
vastaavanlaiset lankamaiset versiot, joiden johdinalueet yhdistyvät
kudottaessa oikeisiin loimen pinniraitoihin.
Myös muiden elektronisten komponenttien, kuten erilaisten anturien ja langattomien lähetin-vastaanottimien, liittäminen osaksi
kankaaseen muodostuvaa virtapiiriä on mahdollista edellä kuvattua
menetelmää käyttäen. Komponenttien valmistelu lankamaiseksi
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KUVAT 154: ALAKANKAASSA ON SIDOKSENA PALTTINA, KESKIMMÄISESSÄ KERROKSESSA 4-VARTINEN VALESATIINISIDOS,
SEKÄ PÄÄLLIKANKAASSA RAESIDOS. POHJAKANKAAN KUDEMATERIAALEINA ON MOHAIR/SILKKI-SEKOITE, KESKIKERROKSESSA
SILKKI, PÄÄLLIKANKAASSA NAHKA, SILKKI JA MOHAIR/SILKKI-SEKOITE. NUPPINEULA OSOITTAA PROSESSORIN PAIKAN.

KUVA 157: KANKAASEEN INTEGROITU PROSESSORI OHJAA KANKAAN LED-VALOJEN TOIMINTAA.
VIRTA ON JOHDETTU KANKAASEEN ULKOISESTA VIRTALÄHTEESTÄ.
KUVA 158: KAAVIOKUVA PROSESSORIKANKAAN RAKENTEESTA. LOIMEN RAKENNE SUUNNITELTIIN
RAIDALLISEKSI SITEN, ETTÄ JOKAINEN ERILLINEN JOHTAVA RAITA YHDISTYY KUKIN YHTEEN
PROSESSORIN JALAN JOHDINALUEESEEN. MUUT LANKAKOMPONENTIT SITOUTUVAT VASTAAVASTI
PROSESSORIN MÄÄRITTÄMIIN JOHDINRAITOIHIN FUNKTIOIDENSA MUKAAN.

tapahtuu samoin, kuin prosessorin sekä ledien,
huomioiden loimen pinniraitojen järjestyksen.
Periaatteessa hyvinkin monimutkaisten
virtapiirien muodostaminen kankaaseen on
mahdollista, jos loimen johdinraitojen määrää,
ja vastaavasti käytetyn prosessorin suoritustehoa kasvatetaan.
Komponentteja kankaaseen kudottaessa vastaan tuli myös haasteita, kuten prosessorilangan johdinalueiden mitoittaminen vastaamaan
loimen johdinraitojen etäisyyttä valmiissa
kankaassa. Tämä vaati prosessorilankaa valmisteltaessa ennakointia ja suunnittelua,
koska kankaan kuteen suunnassa tapahtuva
kasaanmeno tulee huomioida prosessorilangan johdinalueiden mitoituksessa, esimerkiksi

prosessorikankaan tapauksessa loimen leveys
kangaspuissa oli 34 cm, valmiin kankaan leveys 32 cm. Tämä huomioiden prosessorilangan johdinalueet valmisteltiin riittävän leveiksi,
jotta niissä on liikkumavaraa. Lisäksi johdinalueiden välinen etäisyys valmisteltiin noin
kaksi milliä kapeammaksi, kuin loimessa olevien
johdinraitojen etäisyys toisistaan. Toinen
eteen tullut haaste liittyi jo aiemmin mainittuun sähköä johtavan langan kestävyyteen.
Langan hopeafilamentti kului paikoin jo loimea
luotaessa, sekä kudottaessa pirran hangatessa
lankoja liikkuessaan. Kuluminen oli kuitenkin
melko vähäistä, ja jokaisessa johdinraidassa
vierekkäin olleet 8 johtavaa lankaa varmistavat, ettei sähköä johtava yhteys pääse missään
kohtaa täysin katkeamaan. Pidemmällä ai91

kavälillä johtavien materiaalien
hapettuminen voi osoittautua
haasteeksi, jolloin kudottaessa
syntyvä johdinalueiden välinen
yhteys voi heiketä.

6.2.3 Modulaarisuus

KUVA 159: ENSIMMÄISIÄ LUONNOKSIA MODULAARISEEN KOKOELMAAN, JOSSA ERI KANKAAT OVAT
YHDISTELTÄVISSÄ TOISIINSA.
KUVA 160: KOKOELMAN KANKAAT YHDISTYVÄT TOISIINSA NEPPAREIDEN AVULLA.
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Produktion visiossa esitellään
ajatus funktionaalisten kehonmuokkausten, sekä kehoon kontaktissa olevien
vuorovaikutteisten tekstiilien yhdessä muodostamasta
käyttöliittymästä. Vuonna
2050 tuo käyttöliittymä on
eri tekstiilejä ja kehonmuokkauksia yhdistävä muunneltava
kokonaisuus, jossa yhteys eri
tekstiilien välillä syntyy langattomasti tekstiilien sisältäessä
langattomaan tiedonsiirtoon
vaadittavan elektroniikan.
Tässä kudottujen kankaiden
kokoelmassa modulaarisuutta
on lähestytty suoraviivaisesti
kappaleiden välisestä fyysisestä kontaktista aloittaen,
sekä loimen raidallista rakennetta hyödyntäen. Modulaarisen ajattelun lähtökohtana
jokaisella kokoelman eri kangaskappaleella on oma erityinen funktionsa, ja ne sisältävät
siitä riippuen joko erilaisia
funktionsa vaatimia elektronisia komponentteja, tai

samaan virtapiiriin erilaisten
vuorovaikutteisten kokonaisuuksien aikaansaamiseksi, kuten
esimerkiksi kankaaseen upotettu
prosessori voi vastaanottaa
siihen liitetyssä kankaassa sijaitsevien anturien välittämää
informaatiota. Kankaat voisivat
olla vastaavasti yhteydessä myös
kehoon istutettuihin laitteisiin
johtavan tatuoinnin tai lävistyksen kautta.
KUVA 161: ANTUREIDEN RAKENTEISIIN HAETTIIN INSPIRAATIOTA
ERILAISISTA KUDOTUISTA KANGASRAKENTEISTA.

kudottuja anturirakenteita (kts.
Luku 5.2.4). Lisäksi jokaisessa
kangaskappaleessa on toisiinsa
yhteensopiva samalla etäisyydellä
toisistaan sijaitseva loimilankojen muodostama sähköä johtava
raidoitus. Johdinraidat tarjoavat
mahdollisuuden yhdistää kaksi
kangaskappaletta peräkkäin
toisiinsa siten, että eri kappaleiden johtavat raidat voivat muodostaa välilleen sähköä johtavan
yhteyden. Toisiinsa galvaanisesti,
eli johtuvasti kytkeytyvät johtavat alueet mahdollistavat sähkön
virtauksen johtavia raitoja pitkin tekstiilikappaleesta toiseen,
ja näin eri kappaleissa olevien
elektronisten komponenttien
ja anturirakenteiden välillä.
Eri elementit yhdistyvät siten

Tässä kokoelmassa yhteys kangaskappaleiden välille muodostetaan metallisten neppareiden
avulla. Eri kangaskappaleiden
reunaan, jokaisen johdinraidan
kohdalle on kiinnitetty nepparin vastakappale, jolla kappaleet
voidaan liittää toisiinsa, ja sähköä
johtava yhteys muodostuu näin
liitoskohdan yli. Muita menetelmiä yhteyden muodostamiseen
ja kankaiden yhdistämiseen ovat
esimerkiksi erilaiset metalliset
hakaset tai magneettikiinnitys152.
Jatkossa kiinnostavaa on tutkia
langattoman tiedonsiirron mahdollisuuksia eri kangaskappaleiden välillä. Seuraavaksi kuvataan
erilaisia kangaskokoelman anturi- ja resistorikankaita, jotka
ovat yhdistettävissä prosessorikankaaseen edelläkuvatusti.
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KUVAT 162 JA 163: ENSIMMÄISIÄ TESTEJÄ
KUDOTUISTA ANTUREISTA.
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6.2.4 Kudotut anturirakenteet
Kudottuun kankaaseen syntyvä piirilevyrakenne tukee lankakomponenttien lisäksi myös
erilaisten kudottujen anturirakenteiden sulauttamista osaksi virtapiiriä. Prosessorikankaan
ohella kokoelmaan kuuluu myös kolme kudottua anturikangasta: Ruusu-, mohair- ja monikerroksellinen anturikangas. Kosketuksen ja
ihon ollessa keskeinen osa produktion konseptia valikoitui ihmisen käden kosketus luontevasti ominaisuudeksi, jota kudotuilla antureilla
pyritään mittaamaan. Anturikankaiden kosketuksen tunnistus perustuu monien kosketusnäyttöjen tapaan kapasitiiviseen tunnistamiseen. Kankaaseen kudotun anturin johtavaan
materiaaliin johdetaan heikko sähkövaraus, ja
koska myös ihminen johtaa sähköä, kankaan
koskettaminen aiheuttaa muutoksen anturin
sähkökentässä. Tämä voidaan mitata anturilla kapasitanssin, eli anturin ja käden välisen
jännite-eron muutoksena.153 Sähköä johtavien
lankojen käyttäminen kudemateriaaleina mahdollistaa lukuisten eri periaatteilla toimivien
kapasitiivisten anturirakenteiden muodostamisen. Tässä produktion kokoelmassa tarkastellaan ja kehitetään kolmea erilaista kosketusta tunnistavaa rakennetta, kokoelman kankaat
ovat prototyyppeja näistä eri rakenteista.
Kokoelman kudotut anturit muodostuvat
yhdestä tai useammasta sähköä johtavasta
alueesta, eli elektrodista. Elektrodi on se osa
virtapiiriä, jonka kautta muodostetaan yhteys
virtapiirin osana olevaan galvaanisesti johtavaan materiaaliin, kuten ihmiskehoon. Elektrodin kautta sähkö siirtyy tuohon väliaineeseen,
94
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KUVA 164: ITM-PROJEKTIN ANTURIKANKAISIIN SOVELLETTIIN FIL COUPÉ-TEKNIIKKAA

tai väliaineesta virtapiiriin.154 Yksinkertaisimmillaan kokoelman kankaissa yksittäinen
elektrodi tunnistaa kosketuksen, kuten Ruusuanturikankaassa, jossa kankaan johtavat alueet ovat toisistaan riippumattomia antureita.
Mohair- ja monikerroksellisen anturikankaiden
toiminta perustuu puolestaan useiden elektrodien muodostamaan rakenteeseen, jossa verrataan kosketettavien elektrodien mittaamien
arvojen suhdetta toisiinsa. Useita elektrodeja
hyödyntävillä rakenteilla voidaan mitata
monipuolisemmin myös erilaisia kosketukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten painetta ja
liikettä. Anturikankaiden rakenteiden suunnittelun lähtökohtana toimi loimen johdinraidoitus, jonka pohjalta sovellettu kankaiden
monikerroksellinen rakenne mahdollistaa sen,
että kunkin kankaan erilliset elektrodialueet
yhdistyvät hallitusti loimen sähköä johtaviin
lankoihin prosessorikankaan pinniraidoitusta
noudattaen.

KUVA 165: RUUSU-ANTURIKANGASTA VARTEN VALMISTELTU LOIMI.

KUVA 166: LOIMEN YKSITTÄISET JOHTAVAT LANGAT SITOUTUVAT PÄÄLLIKANKAAN
JOHTAVIIN KUVIOALUEISIIN VARMISTAEN LANKOJEN VÄLISEN YHTEYDEN SYNTYMISEN

R UUS U- A NTU RIKA NG A S
Ruusukuvioidussa anturikankaassa kankaan kuviointi muodostaa kankaaseen sähköä johtavia alueita, elektrodeja, jotka
tunnistavat, kun kutakin aluetta kosketaan. Anturikankaassa
sovelletaan fil coupé-kudontatekniikkaa, jossa kankaan pintaan
muodostetaan kuvioalueita kuteen lankajuoksuja leikkaamalla.
Tekniikassa kuvioivat kudelangat sitoutuvat kankaaseen kuvioalueiden kohdalla, ja pohjakankaan alueella muodostavat lankajuoksuja, jotka kudonnan päätteeksi voidaan leikata pois.155 Tekniikkaa on sovellettu vuorovaikutteisiin tekstiileihin aiemminkin,
esimerkiksi Kobakantin Involving the Machines-projektissa156.
Projektin kudotuissa jacquard-kankaissa sähköä johtava lanka
sitoutuu loimeen tiettyjen kuvioalueiden kohdalla, kuvioalueiden
ulkopuolella se taas muodostaa lankajuoksuja loimilankoihin
sitoutumatta. Kudonnan päätteeksi nuo lankajuoksut leikataan
pois, ja näin eri kuvioalueet eristetään sähköisesti toisistaan.
Samoin kuin ITM-projektin kankaissa, myös opinnäytekokoelman ruusu-anturikankaassa johtavat alueet on erotettu toisistaan leikkaamalla kuvioalueiden väliset sitoutumattomat langat
pois.

1 5 5 TextileGlos sary.com w w w -si vusto.
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KUVAT 167: TC1-KANGASPUUT VALMIINA
ANTURIKANKAAN KUDONTAAN.

KUVA 170: ERI SIDOSALUEET. VAALEAMMALLA SÄHKÖÄ JOHTAVAT LOIMIRAIDAT, VIHREÄT
VIIVAT OSOITTAVAT ELEKTRODIEN SITOUTUMISKOHDAT JOHDINRAITOIHIN

Ruusu-anturikangas on kudottu TC1kangaspuilla. Ennen kutomisen aloittamista
loimeen lisättiin prosessorikankaan rakenteeseen yhteensopiva johdinraidoitus korvaten osa loimilangoista sähköä johtavilla
langoilla. Tämän lisäksi loimeen lisättiin
tasavälein yksittäisiä johtavia lankoja,
jotka sitoutuvat päällikankaan johtaviin
kuvioalueisiin varmistaen lankojen välisen
yhteyden syntymisen. Kankaaseen suunniteltiin yhteensidottu monikerroksellinen
rakenne, jonka muodostamiseen käytetään
kolmea loimi- sekä neljää kudejärjestelmää. Loimen kolmesta järjestelmästä
yhtä käytetään päällikankaan ja toista
alakankaan muodostamiseen, kolmas
loimijärjestelmä taas käsittää sähköä
96

KUVAT 168 JA 169: RUUSU-ANTURIKANKAAN RAKENNEKUVIA.

johtavan raidoituksen. Kuteen
neljästä järjestelmästä kaksi sitoutuu päällikankaan loimeen
muodostaen kankaan kuvioinnin ja anturialueet, kaksi muuta kudejärjestelmää sitoutuu
alakankaan sekä johdinraitojen
loimilankoihin. Päällikangas ja
alakangas sitoutuvat toisiinsa yhteensidontapisteiden
avulla, loimen sähköäjohtavat
raidat muodostavat lisäksi
raidoituksen kohdalla kolmannen ontelokerroksen kankaan
alapuolelle. Johdinraitojen
ontelorakenteen tarkoituksena on eristää loimen sähköä
johtava materiaali päällikankaan sähköä johtavista
kudemateriaaleista muodostaen eristävän kerroksen
noiden materiaalien välille.
Lisäksi rakenne on suunniteltu
siten, että kukin päällikankaan
neljästä elektrodista yhdistyy
galvaanisesti omaan loimen
johtavaan raitaansa.
Päällikankaan kuteina
käytetään 100% silkkilankaa,
joka sitoutuu koko kankaan
alueella, sekä johtavaa lankaa,
joka sitoutuu silkkilangan
kanssa identtisesti ruusukuviointien kohdalla, sekä
muodostaa kapean palttinareunuksen kuvioiden ympärille
KUVA 171: KUDOTTAESSA KANKAAN PINTAAN MUODOSTUVAT LANKAJUOKSUT.
KUVA 172: KANGAS LANKAJUOKSUJEN LEIKKAAMISEN JÄLKEEN.
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KUVA 173: VIIDESTÄ ELEKTRODISTA MUODOSTUVA “SEGMENTED SLIDER” ANTURI,

KUVA 174: VASTAAVA ANTURIRAKENNE LAUKUN KANTOHIHNASSA.

FUJITSU WHITE PAPER

purkautumisen estämiseksi. Kankaan taustakuvioinnin alueella sähköäjohtava lanka ei puolestaan sitoudu, vaan muodostaa
lankajuoksuja. Kudonnan päätteeksi lankajuoksut leikattiin
pois, jolloin anturialueet ovat toisistaan erilliset. Funktionaalisen tarkoituksen lisäksi kudontatekniikka toimii myös esteettisenä elementtinä fil coupé-tekniikan perinteisen merkityksen tavoin. Alakankaan kudemateriaali on 100% silkki.

M O H A I R - A N T URIKA NG A S
Mohair-anturikankaassa sovelletaan segmented slideranturin periaatetta kudottuna samaan johdinraidoitettuun
loimeen, kuin prosessorikangaskin. Varsipuilla kudotussa
anturirakenteessa on neljä erillistä johtavien kudelankojen
muodostamaa elektrodia, jotka koostuvat määrätyssä järjestyksessä tasaisin välimatkoin toistuvista raidoista, ja joiden
avulla voidaan tunnistaa käden liike kankaan pituussuunnassa. Käden koskettaessa tai liikkuessa pitkin kankaan pintaa
sen vaikutus eri elektrodeihin on eri suuruinen, käden ja elek98

KUVA 175: MOHAIR-ANTURIKANKAAN KAAVIOKUVA. ANTURILANGAT SITOUTUVAT MÄÄRÄTYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ
LOIMEN JOHDINRAITOIHIN, SITOUTUMISKOHDAT MERKITTY PUNAISELLA. NELJÄ ELEKTRODIRAITAA TOISTUU
KANKAASSA LOIMENSUUNNASSA, JOLLOIN KOSKETUKSEN ALKUKOHDALLA EI OLE VÄLIÄ.

KUVA 176: MOHAIR-ANTURIKANKAAN KUDONTAA.

trodien etäisyydestä riippuen. Näin voidaan eri
elektrodien mittaustuloksia vertaamalla määritellä käden paikka ja liikkeen suunta. Anturin
periaate on yleisesti käytetty erilaisissa sovelluksissa, myös täysin tekstiilimateriaaleista
valmistettuna. Tällaista pehmeää anturirakennetta sovelletaan esimerkiksi Dongjin Byeonin,
Lewis Justin, Nina Chenin ja Sami Kiviharjun
NOTE-bagissa.157
Kangas on kudottu kolmea loimi- ja kolmea
kudejärjestelmää käyttäen: yksi loimi- ja kudejärjestelmä päällikangasta, sekä toiset järjestelmät alakangasta varten. Lisäksi toisiinsa
sitoutuessaan sähköä johtavat loimi- ja kudelangat muodostavat oman rakenteensa. Raesidoksella kudottu päällikangas ja palttinasidoksella kudottu alakangas on yhteensidottu, ja
loimen ja kuteen sähköä johtavat materiaalit
sitoutuvat muuten alakankaan rakenteeseen,
mutta toisiinsa nuo materiaalit sitoutuvat
palttinasidoksella ala- ja päällikankaan välissä.
Päällikankaan kudemateriaaleina on käytetty
100% villaa ja 100% silkkiä, alakankaan mate1 5 7 Emb od ied De si gn Group koti si vu.

KUVA 177: MOHAIR-ANTURIKANKAAN ALAPUOLI.

riaali on mohair/silkki-sekoite. Elektrodiraidoitus on kudottu käyttäen 0,15 mm paksua
Litz-lankaa, josta samoin kuin prosessorilangan johdinlangoista on poistettu eristävä
pinnoite niiltä kohdin, josta lanka sitoutuu
loimen sähköä johtaviin lankoihin. Kussakin
elektrodiraidassa kolme perättäistä Litz-kudelankaa sitoutuvat 0,5 cm välein samaan loimen
johdinraitaan. Verrattuna yksittäisiin kudelankoihin elektrodiraidan pinta-ala on näin
suurempi, joka parantaa käden kosketuksen
tunnistusherkkyyttä.

MONIKERROKSELLINEN ANTURIKANGA S
Kolmannessa anturikankaassa tutkitaan
monikerroksellisen rakenteen hyödyntämistä
uudenlaisen anturirakenteen kehittämisessä,
ja sen toiminta perustuu päällekkäisten sähköä
johtavien kerrosten välisen järjestyksen tunnistamiseen. Tämä kapasitiivinen anturirakenne
tunnistaa kosketuksen lisäksi myös painalluksen, ja sen avulla voidaan tunnistaa muun
muassa erityyppisiä käden liikkeitä. Aiemmin
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tekstissä esitellyt kaksi anturikangasrakennetta ovat jo
käytössä olevien anturiratkaisujen kudottuja loimirakenteen mahdollisuuksia
tutkivia sovelluksia, monikerroksellinen
anturirakenne
polestaan
tässä opinnäytteessä
kehitetty.

myös tapa valmistaa painallusta tunnistava matriisirakenne kudontatekniikkaa
hyödyntäen.159 Tämän opinnäytteen anturirakenteeseen
verrattuna matriisin koketuksen tunnistus perustuu
kuitenkin eri
periaatteelle,
kapasitiivisen
tunnistuksen sijaan
resistanssin
muutoksen
mittaamiseen,
eli rakennetta
painettaessa
eri elektrodien
välisen sähkönjohtokyvyn
muutoksien
tunnistamiseen.
KUVA 178: ANTURIMATRIISI KOBAKANT-SIVUSTOLTA

Monikerroksellisuuden
hyödyntäminen anturirakenteissa ei
ole täysin uusi
tutkimuskohde. Monikerroksellista
kudottua
rakennetta
hyödynnetään
KUVA 179 (ALLA): MONIKERROKSELLISEN
esimerkiksi
Ensimmäiset
ANTURIRAKENTEEN ENSIMMÄINEN PROTOTYYPPI
myös Googtestikappaleet
len Project
anturirakenJacquardissa158, jossa loimen
teesta on tehty neuloen ja omja kuteen suunnassa risteävät
mellen, ja noiden kappaleiden
sahköä johtavat langat mittaa- avulla todennettiin rakenteen
vat käden kosketusta kapasitii- periaatteen toimivuus. Kokovisesti, ja projektissa kehitetty
elmaan kuuluva kudottu
kankaiden kaksikerroksellinen
anturikangas on kolmikerrakenne sallii elektroniikan
roksinen, ja sen eri kerroksiin
upottamisen kerroten väliin.
on kudottu sähköäjohtavalla
Kobakant-sivustolla esitellään
langalla elektrodiraitoja, jotka

KUVA 180: MONIKERROKSELLISEN ANTURIKANKAAN TESTAUSTA.
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KUVA 181: NEULOTTUOJA TESTIKAPPALEITA
MONIKERROKSELLISESTA ANTURIRAKENTEESTA.

KUVA 182: RESISTORIN SUURUUDEN VOI
MÄÄRITTÄÄ VÄRIKOODIN PERUSTEELLA, MIKSEI
MYÖS KANKAAN SIDOKSEN JA DESIGNIN?”

limittyvät rakenteessa toistensa lomaan, ja
vaihtavat järjestystä suhteessa toisiinsa. Rakenteen avulla voidaan mitata niin päällekkäisten
kapasitiivisten kerrosten määrä, kuin eri kerrosten välinen järjestys mittaamalla kosketuksen vaikutus päällekkäisten kerrosten sähkökenttien muutoksiin. Rakenteen sovelluskohteesta riippuen sen pinta-ala ja resoluutio
voidaan myös määritellä tarpeen mukaan.
Monikerroksellisen anturikankaan rakenne on
kehitetty kudontatekniikan mahdollisuuksista
lähtien, hyödyntäen mahdollisuutta monien
kangaskerrosten yhtäaikaiseen kutomiseen,
mikä tekee teknologiasta uniikkia verrattuna
muihin kaupallisiin sovelluksiin. Anturirakenteesta, sekä sen mittausmenetelmästä on
jätetty patenttihakemus Method for detecting
touching of a capacitive sensor structure, and
a capacitive sensor structure kesäkuussa 2015.
Patentointiprosessin keskeneräisyyden ja anturiin liittyvän tuotekehityksen vuoksi anturin
tarkemman rakenteen kuvaus jää tämän opinnäytteen ulkopuolelle.
1 6 0 Wikip ed ia w w w -si vusto. Resi stor.
1 6 1 Gowr is h an kar & Mi kkonen 2013.

KUVA 183: BRODEERATTUJA RESISTOREJA.

6.2.5 Kudotut resistorit
Elektronisista komponenteista myös resistorit
soveltuvat toteutettavaksi kudontatekniikkaa
käyttäen. Resistorit ovat passiivisia elektronisia
komponentteja, jotka vastustavat virran kulkua
sähköisessä piirissä. Sähkönvastuksen arvon, eli
resistanssin, suure on ohmi. Vastuskomponenttien eri piirteet, kuten resistanssi, on määritelty standardein, ja vastusarvon ilmaiseminen
noissa komponenteissa tehdään värikoodien
avulla.160 Tarkoitukseen valmistettujen komponenttien lisäksi resistorina voidaan käyttää mitä tahansa sähköä johtavaa, mutta sen
virtausta vastustavaa materiaalia, ja osa sähköä
johtavista langoista sopii käytettäväksi tähän
tarkoitukseen tekstiilisovelluksissa.
Tekstiilimemetelmien soveltuvuutta resistorien valmistukseen on tutkittu aiemmin muun
muassa brodeeraten. R. Gowrinshankar ja J.
Mikkonen161 ovat tutkineet sähköä johtavasta
langasta brodeerattujen kuvioaiheiden
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KUVA 184: RESISTORIKANKAAN KAAVIOKUVA. SITOUTUMISKOHDAT
LOIMEN JOHDINRAITOIHIN MERKITTY PUNAISELLA.

soveltuvuutta resistoreiksi, tavoitteenaan vastusarvoltaan määriteltyjen kuvioaiheiden kirjaston
kehittäminen, joita voidaan käyttää osana vuorovaikutteisia tekstiilejä tavallisten resistorien sijaan.
Brodeeratuissa resistoreissa ajatus on siis se, että
erikokoiset ja -muotoiset sähköä johtavalla langalla
brodeeratut alueet vastustavat virran kulkua eri
verran, ja tämä vastuksen määrä voidaan määrittää
kuviokohtaisesti. Ensimmäisissä kokeiluissa tarkan
vastusarvon määrittäminen osoittautui hankalaksi,
ja saman kuvioaiheen vastusarvo vaihteli kuvioaihetta toistettaessa.
Kudotuissa resistoreissa periaate on sama. Kudottujen kankaiden kuteen tiheys vaihtelee käytetyistä
sidoksista ja kankaan tunnusta riippuen, ja näin
ollen myös kuteena käytettävän vastuslangan menekki on sidoksesta riippuen erilainen. Tuo sidosten välisen langankulutuksen välinen ero voidaan
määrittää mittaamalla kudelankojen tiheys, mutta
aivan tarkan menekin määritteleminen on haastavaa etenkin käsinkudotuissa tekstiileissä. Käytetyn vastuslangan pituus vaikuttaa suoraan siihen,
kuinka paljon sähkönjohtavuutta lanka vastustaa, ja
samaa materiaalia käytettäessä nuo sähkönjohtavuuden erot voidaan näin sidoskohtaisesti tunnistaa, jolloin sidos määrittää vastusarvon. Kangasta
kudottaessa vastuslanka kudotaan prosessorin pinnien 1 ja 13, eli virta- ja tunnistuspinnien välille. Resistorikankaassa käytetään Schollin villalankamaista
johtavaa 80% polyesteri / 20% teräs sekoitelankaa,
joka valmista kangasnäytettä testatessa osoittautui huonosti soveltuvaksi tähän tarkoitukseen, sillä
stabiilin vastusarvon määrittäminen ei onnistunut.
Tulevaisuudessa materiaalien soveltuvuuden validointi on tarpeen jatkokehitystä ajatellen.
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KUVA 185: KUDOTTU RESISTORIKANGAS.

Modulaarista kangaskokoelmaa ajatellen resistorikankaat tuovat mielenkiintoisen lisän eri
tekstiilien yhdisteltävyyteen. Prosessori tunnistaa käytetyn resistorin vastusarvon, joka
puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka prosessori käsittelee vastaanottamaansa antureista
tulevaa dataa, ja millaisia viestejä prosessori
lähettää eteenpäin muihin piireihin tai ulos
laitteesta. Prosessorin muistiin on tallennettu
erilaisia ohjelmia, ja resistoria vaihtamalla prosessori käsittelee tunnistamastaan vastusarvosta riippuen dataa kulloisenkin ohjelman
mukaisesti. Erilaisia vastuskankaita vaihtamalla
saa siis kankaiden muodostaman kokonaisuuden toimimaan eri tavoin. Kokoelmaan kuuluu
yksi resistorikangas, jonka voi liittää kiinni
prosessorikankaaseen, joten opinnäytteen
puitteissa ei tätä näkökulmaa ennätetty tutkia
pidemmälle, mutta tämä avaa kiinnostavia kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Jatkossa eri materiaaleja ja sidoksia tutkimalla olisi
kiinnostavaa kehittää sidoskirjasto, joka toimisi
samaan tapaan, kuin värikoodit resistoreissa,
tai määritellyt brodeeratut kuvioaiheet.

6.3 Vuorovaikutteisten kankaiden kokoelma
Vuorovaikutteisten kankaiden kokoelman eri
osat ovat siis prosessorikangas, kolme anturikangasta sekä yksi vastuskangas. Lisäksi
kokoelmaan kuuluu yksi jacquard-kangas, joka
täydentää kokoelman kankaiden muodostamaa
visuaalista kokonaisuutta. Kokoelman kankaat
ovat prototyyppeja tekstiileistä, jotka vuoden
2050 visiossa muodostavat muokatun kehon
kanssa vuorovaikutteisen kokonaisuuden.
Inspiraatiota kokoelman visuaalisuuteen haet-

KUVAT 186 - 188: VARHAISISSA LUONNOKSISSA TUTKITTIIN MYÖS
MUUNLAISIA PERINTEISIÄ TATUOINTIEN KUVIOAIHEITA.

103

KUVA 189 (OIKEALLA): PERINTEISET TATUOINTIEN KUVIOAIHEET ANTOIVAT INSPIRAATIOTA KUOSISUUNNITTELUUN.
KUVA 190 (ALLA OIKEALLA): LUONNOSTELUA MOKO-TATUOINTIEN INSPIROIMANA.

tiin perinteisistä tatuointien
kuvioaiheista, päätyen ottamaan vaikutteita koristeellisista ruusukuvioinneista sekä
moko-tatuointien tribaalikuvioista. Materiaalivalinnoissa
korostui luonnollisuus (mm.
silkki, mohair, nahka), ja niin
materiaaleilla kuin visuaalisuudellakin pyrittiin tietoisesti
pois futuristisiin konsepteihin
usein liittyvästä kliinisyydestä.
Kokoelman kankaat on suunniteltu pitäen mielessä luvussa
5.2 esitelty Inkeri, ja vuonna
2050 vallitsevat samanlaiset
tarpeet tekstiilin pehmeydelle.

KUVA 194: LUONNOS KANKAISTA
PÄÄLLE PUETTUINA.
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KUVA 191 (YLLÄ): RUUSUKUVIOITU JACQUARD-KANGAS SUUNNITELTIIN TÄYDENTÄMÄÄN KOKOELMAN VISUAALISUUTTA.
KUVA 192 (ALLA): RUUSU-ANTURIKANKAASSA YHDISTYVÄT RUUSU-AIHEET TRIBAALI-AIHEISEEN POHJAKUVIOINTIIN.
KUVAT 195 - 200 (VIEREINEN SIVU): KOKOELMAN KANKAAT.
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7
Lopuksi

Alati digitaalisemmaksi muuttuva maailma ja
kehittyvät teknologiat tulevat tulevaisuudessa
muuttamaan tapaamme olla vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Tekstiilisuunnittelun
rooli tässä kehityksessä herättää mielenkiintoisia kysymyksiä, ja saa pohdiskelemaan muun
muassa sitä, millaisia mahdollisuuksia ja merkityksiä vuorovaikutteisiin tekstiilimateriaaleihin voi tulevaisuudessa liittyä. Myös erilaisten
ihmiskehoa parantelevien teknologioiden kehitys, ja niiden vaikutus ihmisyydelle ovat aiheita,
jotka ruokkivat mielikuvitusta tulevaisuuden
suunnasta. Tässä opinnäytteessä nuo teemat
kietoutuvat toisiinsa etsittäessä vastauksia
kahteen kysymykseen: ”millaisina muokatun
ihmiskehon jatkeina vuorovaikutteiset tekstiilit
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voivat tulevaisuudessa toimia?” sekä “kuinka
elektroniikkaa voi integroida mekatroniikan
tavoin oleelliseksi osaksi kudottua rakennetta?”.
Noiden kysymysten vastaukset tiivistyvät puolestaan lopputulokseen: tulevaisuuden transhumanistiseen visioon, ja siihen pohjautuvaan
konseptuaaliseen kokoelmaan kehoon kytkeytyviä vuorovaikutteisia tekstiilejä.
Kysymys vuorovaikutteisten tekstiilien roolista
tulevaisuuden muokatun kehon jatkeena
johdatti ihoon ja ihmiskehon muokkaamiseen
liittyvään tiedon monisyiseen etsimiseen, sekä
tulevaisuuden ihmisyyttä kyseenalaistavien ja
laajentavien tulevaisuuden visioiden tarkasteluun. Vastausta etsittiin tutustumalla ihoon
vuorovaikutteisena pintana, niin kosketukseen
reagoivana, koskettamalla tietoa keräävänä
kuin visuaalisuudellaan viestivänäkin. Kosketuksella on tutkitusti todettu olevan ihmisen
kehitykselle, käyttäytymiselle ja hyvinvoinnille
keskeinen merkitys. Koskettamisen on havaittu
myös olevan ihmisen suosima tapa olla vuorovaikutuksessa fyysisen ympäristönsä kanssa.
Fyysisen ympäristön lisäksi maailmamme
rakentuu nykyään myös digitaalisesta todellisuudesta, ja tuota digitaalista sisältöä kontrolloidaan muun muassa erilaisten kosketukseen
pohjautuvien käyttöliittymien avulla. Kosketuskäyttöliittymiin liittyvässä tutkimuksessa
on pehmeiden ja sileiden pintojen, sekä luonnollisten materiaalien havaittu olevan yleisesti
koskettamaan kutsuvimpia, ja esineiden materiaalisuus ja fyysisyys on jo kauan tunnistettu
käsinkosketeltavan vuorovaikutuksen (tangible
interaction) keskeiseksi näkökulmaksi. Fyysinen yhteys digitaalisen sisällön käsittelyssä

käytettävään kappaleeseen voi tutkitusti auttaa
tiedon omaksumisessa ja mieleen palauttamisessa, ja herättää kognitiivisia ja emotionaalisia reaktioita. Nämä taustatutkimuksesta
esiinnousseet tiedot viitoittivat pohdintaa
vuorovaikutteisten tekstiilien merkityksestä
tulevaisuuden käyttöliittymien materiaalina,
sekä niiden mahdollisuuksista tarjota ihmisille
uudenlaisia, helposti omaksuttavia tapoja olla
vuorovaikutuksessa meitä ympäröivän teknologian kanssa.
Opinnäytteen taustatutkimuksessa otettiin katsaus myös kehonmuokkauksen historiaan, sekä
kategorisoitiin erilaisia syitä ja tapoja muokata
kehoa. Kulttuurista, ajasta ja paikasta toiseen
on erilaisia kehonmuokkauksen traditioita
muotoutunut yhteisöjen ja yksilöiden hyväksymiksi normeiksi, ihmisten löytäessä lukuisia eri
syitä sille, miksi kehoja pyritään muokkaamaan.
Lisäksi tutustuttiin kehonmuokkauksen tulevaisuuteen: teknologian kehityksen mukanaan
tuomiin mahdollisuuksiin muokattaessa niin
kehoa, kuin koko ihmisyyttäkin, sekä erilaisiin
tulevaisuuden visioihin siitä, mihin suuntaan
tuo kehityksen kulku voi ihmiskunnan polkua
johdattaa. Nuo historiasta ja tulevaisuuden
visioista ammennetut havainnot herättivät
ajatuksia siitä, millaisten normien alle kehon
olisi tulevaisuudessa taivuttava. Nämä ajatukset
ottivat produktiossa muodon kuvitteellisena
visiona vuoden 2050 transhumanistisesta ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena, ja tuo
kuva on tarkoituksellisen äärimmäinen, joskin
tulevaisuudessa kenties teknisesti mahdollinen.
Tuohon vision muokattuun kehoon on istutettu
mitä erilaisinta elektroniikkaa, joka laajentaa

kehon ominaisuuksia hyvin perustavanlaatuisesti. Kehon sisältämä teknologia kytkeytyy
puolestaan muun muassa yllään ja ympäristössään oleviin tekstiileihin, joiden rakenteisiin kätkeytyy monimutkaisten tietokoneiden suorituskyky liki mikroskooppisten,
pehmeiden elektronisten komponenttien
muodossa. Kehosta tulee näin keskeinen osa
kulloistakin kehollista käyttöliittymää, jolle
tekstiilit tarjoavat pehmeitä, kosketukseen
reagoivia fyysisiä rajapintoja, joilla kontrolloida
niin kehon uusia ominaisuuksia kuin laajoja
virtuaalisia sisältöjä.
Toinen opinnäytteen alussa esitetty kysymys
“kuinka elektroniikkaa voi integroida mekatroniikan tavoin oleelliseksi osaksi kudottua
rakennetta?” antoi puolestaan puitteet hyvin
käytännönläheiselle työlle. Tarkastelemalla
aluksi markkinoilla olevia sovelluksia ja tuotekehityksen puolella tapahtuvia oivalluksia luotiin silmäys tämänhetkiseen tekniikan tasoon ja
olemassa oleviin ratkaisuihin. Erilaisia keinoja
elektroniikan integroimiseen kehitetään jatkuvasti, mutta usein huomioimatta tekstiilien
valmistusprosessien vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Kehon toimintoja mittaavien antureiden puolella löytyy täysin tekstiilimateriaaleihin sulautettuja pehmeitä ratkaisuja, mutta
muiden komponenttien integrointi keskittyy
pitkälti kovan elektroniikan tekstiilimateriaaleihin soveltuvaan ulkoiseen liitettävyyteen.
Seuraava askel vastauksen etsimisessä tapahtuikin hyvin kouriintuntuvasti kokeilemalla ja
prototypoimalla, kangaspuiden ja juotosaseman ääressä tehden. Työskentelyn tavoitteena
oli löytää keinoja integroida elektroniikkaa
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niin valmiiden komponenttien kuin kudottujen anturirakenteiden muodossa kudottuun
kankaaseen siten, että muodostuvasta virtapiiristä tulee erottamaton osa kankaan rakennetta.
Osana tämän opinnäytteen produktio-osaa
kehitetyn elektroniikan integrointimenetelmän
kehitystyösssä päästiin jo ensimmäiselle
prototyyppiasteelle, jossa kudotun kankaan
rakenteeseen muodostettiin kudottaessa
prosessorin, led-valojen sekä virtalähteen
muodostama kokonainen virtapiiri. Opinnäytteessä kuvattu kokoelma, sekä sen suunnitteluprosessi ovat kuitenkin vain ensiraapaisu
kehitettäessä kuvatun kaltaista kokonaisvaltaista menetelmää elektroniikan integroimiseen kokonaiseksi virtapiiriksi osaksi kudotun
kankaan rakennetta sen valmistusprosessin
aikana. Menetelmän keskeisessä ajatuksessa,
lankamaiseksi muokatuissa komponenteissa
on ehdottomasti edelleenkehittämisen mahdollisuuksia, sillä opinnäytteessä tutkittiin
elektroniikan integroitavuutta osaksi kudottua
rakennetta olemassa olevien komponenttien
ehdoilla. Mahdollisuudet avartuvat huomattavasti, jos pehmeisiin materiaaleihin soveltuvien
komponettien kehityksessä huomioitaisiin
niiden integroitavuus kankaan valmistusprosessin aikana tekstiilitekniikoiden vaatimuksista lähtien. Eräs tämän opinnäytteen tavoitteista
onkin herättää ajatuksia, kuinka elektronisten
komponenttien suunnittelu voisi paremmin
vastata vuorovaikutteisten tekstiilien valmistusprosessien oleellisiin tarpeisiin tuomalla
tekstiilisuunnittelijan ääni ja näkökulma mukaan keskusteluun.
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Tavoitteena tulisikin olla kehittää kokonaisvaltaisempi, eri komponentteja kattava menetelmä, joka on jokaisen tekstiilisuunnittelijan
ja olemassa olevien tuotantolaitosten käyttöönotettavissa mahdollisimman pienin muutoksin tuotantoketjussa. Nykyisenlaiset komponentit on suunniteltu palvelemaan kovaa tai
joustavaa piirilevyrakennetta, joten yhteistyö
komponenttien suunnitteluun ja valmistukseen
erikoistuneen tahon kanssa tarjoaisi kiinnostavia lähtökohtia jatkokehitysmahdollisuuksille.
Tätä kirjoittaessa keskusteltu mahdollisten
yhteistyökumppaneiden kanssa on aloitettu,
ja asiantuntijapalautteen perusteella komponenttien suunnitteleminen joustavammaksi
ja lankamaiseksi loimen johtavan rakenteen
huomioiden voi olla käytännössä teollisestikin
toteutettavissa. Palautteen perusteella tämän
kaltainen kehitys koetaan kiinnostavaksi ja
ajankohtaiseksi aiheeksi, jossa nähdään paljon
potentiaalia siirryttäessä kohti pehmeämpää
elektroniikkaa, joskin kehitystyötä menetelmän
saattamiseksi tuotantovalmiuteen on paljon.
Tutkittavaa ja kehitettävää on siis vielä valtavasti, mutta avainasemassa tämäntyyppisessä
tuotekehityksessä on tekstiilisuunnittelijoiden
ammattitaito tekstiilitekniikoiden tuntemuksesta ja prosessien vaatimuksista, sekä ymmärrys tekstiilituotteisiin kohdistuvista vaatimuksista.
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This paper describes the creation of a woven two-layer
fabric, created using two-warp system. The fabric is
designed to contain components inside the two layers,
with the power supply signals on top- and bottomlayers. The surface mounted components are prepared
for weaving by adding long insulated threads, to be
partially removed accordingly just before integrating to
the fabric. The final fabric contains a working circuit for
detecting magnetic fields as an example
implementation.

Design and Architecture
PL 31000
00076 AALTO
Finland
jussi.mikkonen@aalto.fi
Emmi Pouta
LeeLuu Labs Inc.
Lontoonkatu 6 A 9
00560 Helsinki
Finland

Author Keywords

emmi@leeluu.fi

weaving; eTextiles; interactive textile; two-warp
system

ACM Classification Keywords
Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that
copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights
for third-party components of this work must be honored. For all other
uses, contact the Owner/Author. Copyright is held by the
owner/author(s). Ubicomp/ISWC'15 Adjunct , September 07-11, 2015,
Osaka, Japan ACM 978-1-4503-35751/15/09. http://dx.doi.org/10.1145/2800835.2800936

H.5.m. Information interfaces and presentation (e.g.,
HCI): Miscellaneous.

Introduction
Fabric has been used as a replacement of the printed
circuit board in several different ways. E-broidery is
described as “electronic embroidery, i.e., the patterning
of conductive textiles by numerically controlled sewing
or weaving processes” [7]. Several methods are
described for combining electronics into textiles, mostly
by using flexible circuitboards, but also bonding a

circuit to the fabric and welding components directly to
steel yarns. E-broidery focuses mostly on embroidered
circuits, but has also woven examples. It is similar in
approach to the embroidery-approach taken by Linz et
al.[3], which has established the use of fabric as the
substrate for components.
For larger scale components, an established method for
prototyping wearable electronics has been through the
use of Lilypad [1], where rigid modules and
components are sewn on top of the fabric. Similar but
hand-crafted ideology is shown in the Crying dress by
KOBAKANT-collective[9], which is a dress with sewn in
fabric loudspeakers. It combines traditional electronic
components attached on top of the fabric using sewing
and embroidery, following their earlier work [6]. Taking
the components closer to fabric, pattern resistors [2]
was a project focusing on resistive motifs embroidered
on the fabric, by using resistive yarns to create electric
components decoration patterns.

Preparing components for initial
design. In the top picture,
individual Litz-wires have been
soldered to the pins of a SMDcomponent (SOT-6). In the middle
picture, the wires and the
component have been isolated and
protected using epoxy resin. The
bottom picture shows the
component with pins extended
using long Litz-wires.

While adding materials to an existing fabric has been
well established, routing connections as part of the
fabric structure is at the center of the development[8].
Knitting has been a strong contender as the base for
eTextiles, and with the automated knitting machines,
seamless structures can be had. The benefit of being
able to integrate conductive yarn patterns seamlessly
to the fabric has been seen beneficial. One example of
such is the medical shirt for monitoring purposes[5],
where the electrodes in shirts were knitted with
conductive yarns. There have also already been results
on the development of semiconductor devices using
doped fibers [4]. By intersecting the semiconductive

fibers like a woven structure, they form various active
components. As intersecting yarns creates them,
knitting might not be the best way to utilize them.
Knitting typically uses a few different yarns, while
weaving, on the other hand, involves potentially
thousands of individual yarns. All in all, the field is very
well established, although it seems that woven
methods are still less explored. Since the weaving
machines are much more time-consuming to set up, it
is just one of the reasons for not utilizing them in the
development of interactive textiles. However, they do
offer the possibility to create complex fabric structures
to e.g. create pockets, multiple layers and sensorstructures, all possible with mixing in conductive yarns.
In order to explore the basis for building more complex
circuits with wowen-in components, we used two-warpweave to create two-layer fabric.

Preparing for the weaving
Creating a two-warp weave requires separate warp
systems, as well as loom with several harnesses. While
there have been examples of attaching wires to
components [7], to simplify the attachment of the
components and to create a method suitable for costeffective lab work, isolated copper wire was used. The
pins were soldered to the wire using a standard
soldering iron with a 0.25mm tip, and a
stereomicroscope was used for detailed work. Each pin
of a given component was lengthened with a 30cm long
piece of 0.1mm thick strand from a Litz-thread, with
the lacquer burned away from the end. After each
connection was verified, the component and remaining
litz-wire was covered with epoxy-resin. (see sidebar)

Preparing components for the
weave. Manual removal of lacquer
from the Litz-wire at the desired
distance and length, to facilitate
attachment to the warp-system.

Creating good connectivity requires replacing parts of
some yarns in the warp. By using prepared
components, weft can also be without conductive yarn.
For weaving, we used TOIKA EWS16 loom. Warps
consisted of two different yarns, for upper fabric we
used mercerised cotton Nm 64/2, and for lower fabric
lyocell tex 74x2. Warp density is 16+8 yarns/cm for
upper and lower, respectively. For this experiment, we
used Statex Shieldex 235/34 1x4 HC+B yarn, which
has acceptable conductivity for low-power applications.
In order to create voltage lines (+5V and GND) we
replaced four parallel warp yarns on the top-layer fabric
system, as well as on the bottom-layer fabric system.
This creates several reliable connection points for
attaching the component pin-threads. Two different
wool yarns were used simultaneously in the bottom
layer weft for fuller texture, but only single cotton yarn
for the top layer weft. For our test circuit, we chose
surface mounted components: SL353HT Hall-effect
sensors (SOT-3), and white LEDs (PLCC2). Sensors
were going to be directly connected to the LEDs such
that the LED is normally on, and when strong magnetic
field is present, it turns off. We prepared 5 pairs of
each for the weaving.

Figure 1. Weaving pattern used for creating two-layer fabric

Weaving
The weave was started with a short binding weave
connecting both warp-systems together. After a few
centimeters of non-essential weave, roughly 15 cm of
two-layer fabric was woven, following the weaving
pattern shown in Figure 1. During this two-layer
structure, 4+4 warp yarns were replaced with the
conductive yarn. Weaving was finalised with another
binding weave, closing the two systems together.
During the two-layer weaving, components were
inserted to the structure, and woven over.

Figure 2. The final fabric being tested using a magnet

When the placement of the components was decided,
the lacquer at the corresponding points of the pin-wires
was removed (see sidebar) and put alongside current
weft. This allowed a galvanic connection to form
between the component pin and the conductive yarn.

Testing the attached woven
components with a magnet and
power supply during the weaving.
The LED can be seen through the
top-layer, while the hall-effect
sensor is not visible. The copper
wire used in the pins is barely
visible between the weft yarns.

This, in addition to the warp and weft structure, created
a two-layer integrated circuit board, where the
components are a part of the fabric. The circuit being
built is shown in the sidebar, being tested for
functionality after being partially woven. The
components were designed to rest between the twolayer structure, with the layers separating the supply
voltage and GND. The final woven circuit is shown in
Figure 2. During the weaving some wires broke,
although the reason was unclear. They were noticed
within few lines after the insertion of the component, so
we suspect mechanical stress during insertion.
Regardless, once the components were successfully in,
the circuit works reliably, and the flexibility of the fabric
is retained.

Conclusion
We described the creation of a two-warp two-layer
woven fabric. Sets of components were prepared using
Litz-wire and epoxy resin, to be inserted between the
two layers of fabric during weaving. The process was
straightforward, with the placement of the components
manageable. The use of two layers can be used for the
creation of an equivalent of two-layer circuit board,
while hiding the components inside the layers. While
the process can be done using normal looms with
limited number of harnesses, there are much more
possibilities when using a Jacquard-loom. It would allow
the creation of several layers for conductive signals.
Finally, the process would benefit greatly from having
component casings directly intended for weaving.
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In this paper, we present the development of a wire component
suitable for direct integration to the textile during weaving.
The components are used for the development of electronic
textiles and wearable smart clothing prototypes. First, a 3Dprinted adapter suitable for prototyping is discussed. The
method focuses on attaching SO-8 chip to the conductive yarns
on the surface of a knitted or woven textile. Second, a wire
component processor is built, and an electronic textile
developed. Finally, the problems of the electronic textiles are
discussed.
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I.

INTRODUCTION (HEADING 1)

Wearable computing[27], smart clothing[38] and
eTextiles have been developing noticeably toward more
integrated circuit structures over the last two decades.
Technical integration has moved forward with relative
independence from the design field, and the design of such
textiles has been evolving through considerably more
traditional components. This becomes more relevant when
the comfort requirements[33] of wearables have to be
designed for, meaning that the need for textile-like
integration becomes more relevant: the textile designer
should be able to utilize the components with the means they
have at their disposal.
Textiles and fashion have been traditionally increasingly
non-technical, the closer one gets to the end product: while a
textile designer is typically capable of working with the
requirements of traditional technical textiles such as
designing for different heat insulation or breathability of the
fabric, the electronic components and their integration have
required cross-disciplinary experience. Definitions for
eTextiles[34][28], or I-textiles, and smart textiles[1] have
been developed, typically describing a textile which has
inputs and outputs, i.e. the actuators and the sensors, within
the textile structure, and the processing as an external entity,
applied on top.
An increasing amount of research has been done after
those defining papers, and the lines between sensing
elements and computation, for example, have become more
blurred. One of the earliest examples of integrating
components into a fabric substrate utilizes the microwelding
of processors to embroidered conductive yarns[36]. As the
complexity and integration level of eTextile systems
increase, there needs to be a way of addressing the dynamic
nature of the textile. It has been suggested that the
978-1-5090-1204-6/16 $31.00 © 2016 IEEE
DOI 10.1109/ECTC.2016.180

connectivity issues in a dynamic and unreliable system could
be managed using computational power[41], however the
electronics and the connections between them would have to
be designed to allow such movement and wear. One such
example was demonstrated in the stretchable electronic
system[26], where thermoplastic polyurethane was used as to
encapsulate stretchable PCBs, making them suitable for such
dynamic structures.
Tools and methods [6] have already been established for
enabling a crafts-type approach from the textile side, to a
sufficient degree so as to have workshops within
conferences[7], and electronic textiles have already been
planned and used outside the area of wearables, such as for
dewatering treatment[35] or for structural health
monitoring[16]. However, there is a need for a component
casing or a system which supports better integration of the
electrical components with the textile structure. One major
issue for the development of eTextiles is the lack of
components directly suitable for textile-method based
manufacturing. The existing components are designed to
function in rigid or flexible circuit boards or thin-film
systems, which are not necessarily suitable for drapable
textile integration by means of weaving or knitting.
Therefore, a casing for attaching a component for
prototyping knitted or woven structures is presented, as well
as an orientation-free component, suitable for weaving.
II. CREATING SMART TEXTILES
There are several different methods for attaching
components to a textile, either during or after the textile is
fabricated. As already mentioned, the Lilypad, for example,
is intended to be sewn on top of a pre-made textile. Both
hard components not intended for textiles and flexible PCBs
can be attached by stitching or by embroidery, either
directly[23] or by attaching microwelded conductive
yarns[36]. The textile can be plain, without conductive
elements, or can contain some conductive patterns. Some
components, such as resistors, can be directly made using
embroidery[14]. One example of a wearable sensor system
sewn on top of a textile substrate is the carotid pulse sensor
built into a scarf[8]. This system can be attached to any kind
of substrate. Embroidered textile electrodes have been used
to replace standard electrodes for sEMG measurement,
achieving similar measurement quality[44]. Conductive
threads coated with conductive silicone have been used to
create a washable breathing sensor, applied on top of a
fabric, with sewn-in data connections[15].
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An early example of larger scale integration, with a
power and data bus built into suspenders, utilized snaps to
connect large external devices through the suspender
bus[12]. Even though textiles support complex applications,
they are typically seen as only a substrate for signaling, and
as a base on which to embed more rigid, traditional
circuits[47]. Another example of an integrated
communication bus utilizing traditional hard components is a
jumpsuit where conductive yarns and tinsel were woven in,
with the rest of the electronics attached to the bus via an
IDC[30].
Thin-film electronics have been used to create functional
blocks, which are connected together with conductive yarns
by attaching them together on top of a pre-woven textile
substrate[46]. Similarly, LEDS can be inserted into a prewoven structure, with future work suggesting that they can
be woven in[5]. This approach was also utilized in an
adaptive and fault-tolerant medical vest with mesh-like
interconnections on the fabric, but using otherwise traditional
electronics[17]. Another wearable healthcare jacket utilized
woven inductors, suggesting that a fabric structure could be
used for creating an air-core inductor[21].
Textiles have also been used as a substrate for printing
multilayered conductive patterns on, such as for the creation
of loudspeakers and buzzers[22]. Another textile substrate
structure focused on manufacturing a photovoltaic cell on top
of a polyester textile, suggesting it to be a more energyeffective alternative to build on than other substrates, such as
glass[24].
Another way of utilizing textiles is to sandwich the
electronic or active structures between two textile layers.
Sensor structures have been implemented to measure force,
even with an actuator to periodically create known forces
and improve accuracy, in an otherwise dynamic and noisy
textile[40]. Similarly, active yarns can be inlayed or inserted
into existing or specifically pre-made structures, such as
electroluminescent yarn into a knitted textile[10].
Apart from creating the textile as a substrate, knitting and
weaving allow the inclusion of active elements and
conductive yarns during the fabrication process, making
them integral to the textile structure. Conductive yarns have
been successfully used in knitted structures for a long time
[11][37], with examples also supporting textile
interactions[13], implying the significance of the method. As
knitting costs relatively less to fabricate with than weaving, it
is a good candidate for the rapid prototyping of smart
clothing and wearables. In addition, industrial knitting
machines are also already able to create “complete” knitted
ready-to-wear structures.
Weaving, on the other hand, produces textiles which
need work before they are usable in an end product. The
benefit is that there are more possibilities for integrating the
active elements during the fabrication. As weaving typically
utilizes a two-yarn system, i.e., it has a separate warp and
weft, this naturally supports the use of different yarns,
whereas knitting uses only one yarn. These can be varied,
and even though looms require considerably more time and
effort to set up, they seem to provide a more reliable base for
building electronic systems.

While interconnections are critical in the textiles, and in
large-sized woven textiles has been addressed with
conductive polymer-based micro-scale contact arrays[18] for
example, the choice of yarns is the building block of the
fabric’s properties. The conductive yarns used in the
weaving are important, as is the selection of the yarns which
insulate them from the user [29]. Woven fabric with
conductive yarns in select warp threads, for example, has
been used as a base for creating a light therapy blanket. The
combination of hard components and the overall structure,
using woven fabric and insulation to achieve a safe behavior,
has been critical for achieving a fully functional product[45].
The scale on which weaving can be done varies from
larger, meter-scale products, such as pressure sensors created
by weaving polymer-coated conductive fibers[43], to very
small systems at the fiber level. At the smallest level,
semiconductor devices can be created utilizing the warp-weft
connection points. Weave-patterned transistors have been
built directly on fibers, inspired by a woven structure: the
transistor consists of elements distributed to either weft or
warp, with the functional transistor consisting of at least two
connected fibers and their doped connection points[20]. In a
similar manner, a cylindrical OFET-structure was built,
suggesting that the transistor can be built in a single yarn,
with just the gate connection brought across from another
yarn[25]. Even an inverter has been woven using amorphous
silicon thin-film transistors with kapton-based insulators[4].
On the larger scale, typical approaches use thin-film
structures or woven-in flexible PCBs. Such an approach has
been successfully used on several occasions, starting with
metallic contact plastic strips for woven highly integrated
circuits, attached using a commercial weaving machine[9];
or a thin-film sensor strip intended for integration into a
woven structure, built on a thin wire-width polymer foil,
with connections made using conductive glue[19]. Larger
foils with printed sensor structures have been used in
weaving as well, using conductive epoxy for the
connections[31]. Bus-based communication [49], as well as
control of individual LED-drivers[48] have been
implemented by having the active component in a thin-film
structure (in the weft) and the signaling lines as conductive
yarns (in the warp) both woven into the textile. Scaling
upwards, microelectronic components have been suggested
to be integrated into a PDMS fiber, where stretchable springlike interconnections are used to link MEMS devices. Such
encapsulation provides protection against twisting, stretching
and strain, making it suitable for large-scale weaving[42].
All of these focus on the technical qualities, however
weaving provides numerous possibilities for design, both
electronic and textile. One issue with substrates that are thin
in one dimension and wide in the two others is the limited
bending angle. They are naturally flexible in the direction of
the thinnest dimension. The material qualities of the fibers
are seen as important from the textile designer’s point of
view[2]. Having the textile qualities of drapability and
flexibility, as well as good tactile and visual properties, are
seen as important. The technical properties of a yarn have
been utilized in a woven display, to design a color effect
based
on
photonic
band-gap
fibers[3].
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Figure 1. Knitted fabric using floats (L) and inlay-knitted fabric (R).
Another example of the utilization of design in a woven
electronic textile hides the components within a two-layer
weave structure, integrating the power and signaling within
the weave[32]. One example of a weavable component is
electronically functional yarn with an encapsulated LED[39],
similar in function to the LED yarn mentioned earlier[5].
III.

A. Workshops
Two workshops were held using the adapter. The first
workshop focused on the use of different conductive threads
and base materials, and the second focused on creating
applications. At the first workshop, it was found that
multifilament threads made from silver and copper, such as
Karl Grimm High-Flex 3981 3x5 Silber 14/ooo worked best,
and that steel yarns, such as Bekinox VN 12/1x275/100Z did
not work very well. Drawing on this, the second workshop
utilized only the Karl Grimm High-Flex threads.

3D-PRINTED CASING

When exploring aspects of prototyping with suitability
for knitting and weaving, we focused on the problem of
attaching components without soldering. The yarns and
materials used cannot necessarily withstand the temperatures
needed for soldering, and utilizing an IDC would create a
large volume, with the resultant textile losing some of its
tactility: it simply would not be flat and small. Since there
were no components that would directly suit the purpose, an
adapter supporting the use of traditional IC components, in
this case SO-8, was created. As conductive yarns have
demonstrably offered straightforward integration of
signaling, designing a textile with interconnects can be seen
as similar to a PCB design: conductive patterns in an
otherwise non-conductive substrate.
The designed adapter requires that the knitted (or woven)
substrate has conductive yarns, with the spacing depending
on the yarn and knitting-loop size. The adapter and the IC are
attached to either floating conductive yarns, or to a
conductive yarn added as inlay knitting one line at a time,
with both shown in Figure 1. Each 8-pin component requires
four yarns, which are kept uncut until the component has
been fixed in place. The adapter itself is a 3D-printed frame
with a lid, fabricated with Objet Connex350, using the
Verowhite+ material. The frame has grooves for guiding the
IC pins, as well as placing the conductive yarns. The yarns
are latched onto the pins manually, by pressing the
component into place. Since the connection is mechanical,
each of the pins needs to be pressed down, locking it onto the
yarn. This also helps to latch the lid firmly in placed.

Figure 2. Temperature-alerting headband.
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During the second workshop, eleven patches and seven
prototypes were knitted and programmed over the course of
three days. The patches were similar to those shown in
Figure 1., however the prototypes were all different. Each of
the patches was tested for connectivity and functionality by
programming them after assembly, and confirmed to be
working. The prototypes were mostly garments, with
functionalities such as simply blinking lights, or reacting to a
light or temperature change. There were also two prototypes
which utilized heat, and all but one were controlled by a
microprocessor attached using the 3D-printed adapter. One
example prototype, activating a vibration alarm if the
temperature drops below a pre-set threshold, is shown in
Figure 2.
While the adapter was used successfully to create
prototypes in a relatively short time, fulfilling the purpose of
prototyping, there were problems. The 3D-printed frame
sometimes broke during assembly, and the press-to-latch
connections proved to be problematic. Even though the
participants were able to test the prototypes, some of the
yarns became loose, and the prototypes ceased to function.
Considering the time put into the work, arranging the knit
such that the threads are soldered to the component pins
would be a better option durability-wise. However, this
should only be considered if the materials for the knitting are
sensitive to heat.

A. The wire component
The most natural way to include a component into the
weave is to have it in the form of a thread or a yarn.
Connecting components with multiple threads, or applying
them afterwards is slow, and adds additional work stages.
Multilayer structures cannot be fully utilized, and the
possibilities of the weaving process are limited. In order to
find a solution suitable for the majority of existing looms, a
wire component with multiple connection points was
developed. The component is intended to be used in the weft,
to be connected either to the conductive yarns in the warp, or
via multilayer fabric connection points to other components
or conductive yarns.
The wire component was constructed using the
ATtiny84V-10SSU microcontroller as a base, and the warp
system was created specifically for the component. Even
though the ATtiny84 has 14 pins, only 11 of them were used
for the construction. The pins were individually soldered to
the LITZ-wire strands, which had the enamel removed from
pin-specific distances, creating a so-called pin-wire. The deenameled regions were designed to fit together with the
warp, where the electric connections would be formed. After
soldering, the connection points between the pins and the
LITZ were covered with epoxy, to electrically isolate the
adjacent connection points, as well as to protect them from
physical strain. The processor and the pin-wires were braided
together with silk threads to form the wire structure, and the
contact points were enhanced with conductive yarn. The
partially constructed component, final wire component and
structural drawing are shown in Figure 3.: in the bottom
picture, gray indicates the silk, red is the contact, and the
blue is the LITZ. We also prepared two LEDs and a thin
lithium-polymer battery in a similar way, to be incorporated
in the fabric.

IV. WEAVING A PCB
While the 3D-printed casing performed adequately, it
does not allow the component to be woven inside the textile,
and in practice works only if the component is intended to be
on the surface. As weaving is suitable for embedding
electronic components into the textile during the weaving
process, it also allows the encapsulation of the components
between different layers. The woven textile forms from a
combination of thousands of threads in the warp and the
weft. The warp has considerable tension, and warp threads
move up and down during the weaving process, according to
the harnesses they are connected to. The programmed
pattern, which dictates how the threads connect within the
weave, is realized with the weft. These yarns move
orthogonally to the warp, and have typically low tension,
with only the forces from the warp threads pressing against
the weft.
By combining different threads, and using a sophisticated
weaving pattern in a multiple thread system, a two- or
multilayer fabric can be created. A typical structure for a
multilayer fabric is an empty space sandwiched between two
or more fabrics. During fabrication, the fabrics are woven
separately at the same time, and the weaving pattern can be
used to connect them together at selected points. This allows
for the development of hidden layers, as well as
manufacturing structures similar to multilayer PCBs, in
addition to hiding the components as an essential part of the
fabric structure. As fabrics can be created with a combination
of threads with different properties, it is possible to create
fabrics with computational, sensorial and actuating
properties.

Figure 3. Constructing the component (T), the wire
component (M) and the structure of the component (B)
B. The fabric
Another important aspect in the fabrication process was
the design of the warp system. The intent was to design a
pattern, which would connect the “processor-wire” pin
threads with a direct galvanic contact to the conductive lines
in the warp. These conductive lines would also be used to
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control LED wires, as well as for signaling and other
purposes, such as programming the processor. In essence, the
warp would act as a base to which the other components
would naturally connect as part of the textile structure,
without the need to attach components afterwards.
The fabric was designed to be a three-layer structure,
implemented with silk and silver yarns. Silk was used as an
isolating warp in 12 harnesses, whereas the Karl Grimm
High-Flex 3981 1-fach Silber 14/ooo was used for the
conductive warp, using 4 harnesses and 8 yarns per
conductive warp line. The silk was selected for its smooth
structure, being easy to weave and capable of providing a
dense warp. Karl Grimm was chosen because it is polymerreinforced uncoated silver capable of withstanding the
tension in the warp. The resulting base fabric consisted of 20
threads/cm, made from 100% silk, and in another warp
system, the conductive threads had 8 threads /cm, made from
silver. The design pattern is shown in Figure 4. The resulting
fabric was hand-woven using Toika EWS16, with a weft
width of 34cm.

with the LEDs powered, is shown in Figure 5. The processor
is only visible as a small bump, due to the large size of the
processor, in an otherwise flexible fabric. The close-up is
shown in Figure 6. The overall layout of the connections is
shown in Figure 7., where the warp-lines are in the vertical
direction. The woven battery is on the top, with processor
wire component connected to all of the conductive warp
lines. At the bottom, there are three controllable wire
component LEDs.

Figure 6. Fabric close-up, showing the bump caused by
the integrated wire component.

Figure 5. Draping fabric, a still from a video.

Figure 4. The weave pattern.
Each fabric layer consisted of four harness weaves: the
bottom layer was plain weave, mid layer satin weave, and
the top layer pebble weave. The purpose of the external
layers was to protect the mid layer from being exposed,
while being bound together. As the mid layer had the
conductive signals, having three layers would both create
aesthetically pleasing fabric and isolate the signals. The
materials used for the weft were mohair/silk yarn with
leather and silk for the top layer, pure silk for the mid layer
and mohair/silk yarn for the bottom layer. The mohair/silk
ratio in the mixture-yarn was 70%/30%. The woven fabric,

Figure 7. Connections inside the fabric.
After the fabric had been woven, it was cut out and the
and the connections were examined by programming the
processor through the conductive warp lines. As the
processor can operate without any external components, such
as a clock source, being able to program it indicated that at
least the minimal amount of connections were functional.
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With the program burned in, the rest of the warp signals
could be measured using an oscilloscope, comparing them to
the signal patterns in the program. Finally, a program
blinking the LEDs was burned, so that visual inspection
could be undertaken while handling the fabric.
V.

ANALYSIS

Since the weaving is done with a “stretched fabric”, i.e.
the tension and the harnesses will push toward slightly larger
dimensions for the fabric, the component in the weft and the
conductive warp will have to accommodate and withstand
this movement. The wire component is flexible and can
shrink; however, the connection points should be wide
enough to survive this. Once released from the loom, the
width decreased by roughly 5%, but no breakages were
found.
The silver thread used in the warp had some issues and
breakages. While the threads did not fully break, the silver
yarns did sometimes break and tear. Some were already
damaged during the creation of the warp, before it was
attached to the loom, however the mechanical wear from the
metallic beater had a more damaging effect. The signals were
nevertheless functional, as each of the conductive warp lines
had several parallel lines. This can be improved with the
material selection, as well as using a different type of beater.
However, when examining the fabric at a later stage, it was
found that the connections are sometimes loose, and the
fabric needs to be moved slightly to get a signal. We suspect
that this is due to a combination of oxidation and damage
from handling; however, the fabric and component wear
behavior will need to be evaluated with a larger sample set,
as the plain weave is very strong at fixing the warp-weft
connection in place.
VI. CONCLUSIONS
In this paper, two examples of attaching active
components to a fabric have been shown, developed from the
textile designers point of view. The 3D-printed casing works
as an adapter for existing hard components; however, it is
prone to mechanical stress during both assembly and use. As
it does not require heat, it is suitable for prototyping with
temperature-sensitive materials. The wire component is a
processor, which can be directly woven into the fabric,
similar to a normal yarn. Even though it is built from existing
hard components, it suggests a direction for the development
of programmable wires which can be used for prototyping
and manufacturing “embedded textiles”. In this case, a
specific microcontroller was used, however, for an electronic
textile to be mass-produced and more electronically flexible,
programmable hardware such as an FPGA with a soft
processor could be used.
The work benefited from the cooperation of a textile
designer and an electronics engineer, and the development
areas which need further focus are divided between those
two domains. On the one hand, the resulting textile needs to
look, feel and behave like a textile. At the moment, the
component is bulky. On the other hand, the chip or the
functionality embedded into the component wire should
withstand the stresses that typical threads are subjected to, as

well as being able to cope with the dynamic nature of the
textile structure. These together suggest that the traditional
approach of expecting a good galvanic connection should not
be assumed, and the component wires should be designed in
the expectation of breakages, random galvanic contacts and
mechanical noise, topped with oxidation.
There is also a need for a very different intra-textile
communication and power distribution mind-set, which
expects the wire components to have their own limited
power storage, with signaling which does not require or
expect a fully functional direct galvanic connection, able to
communicate with e.g. capacitive signals over the oxidation
and breaks.
ACKNOWLEDGMENT
The authors would like to thank Severi Uusitalo for the
model of the 3D-printed component case.
REFERENCES
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

1661

L. Berglin, "Interactive Textile Structures: Creating
Multifunctional Textiles based on Smart Materials", PhD
thesis, Chalmers University of Technology, Sweden,
Göteborg, 2008.
J. Berzowska, “Programming Materiality,” in Proceedings of
the Sixth International Conference on Tangible, Embedded
and Embodied Interaction, 2012, pp. 23–24.
J. Berzowska and M. Skorobogatiy, “Karma Chameleon:
Jacquard-woven Photonic Fiber Display,” in SIGGRAPH
2009: Talks, 2009, pp. 11:1–11:1.
E. Bonderover and S. Wagner, “A woven inverter circuit for
e-textile applications,” Electron Device Lett. IEEE, vol. 25,
no. 5, pp. 295–297, 2004.
J. Brun, D. Vicard, B. Mourey, B. Lepine, and F. Frassati,
“Packaging and wired interconnections for insertion of
miniaturized chips in smart fabrics,” in Microelectronics and
Packaging Conference, 2009. EMPC 2009. European, 2009,
pp. 1–5.
L. Buechley, M. Eisenberg, J. Catchen, and A. Crockett, “The
LilyPad Arduino: using computational textiles to investigate
engagement, aesthetics, and diversity in computer science
education,” CHI ’08 Proceeding twenty-sixth Annu. SIGCHI
Conf. Hum. factors Comput. Syst., Apr. 2008.
M. Caon, P. Perego, G. Andreoni, and E. Mugellini, “Atelier
of Smart Garments and Accessories: Second Edition,” in
Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on
Wearable Computers: Adjunct Program, 2014, pp. 171–176.
D. Chen, M. Lawo, Y. Zhang, T. Zhang, Y. Gu, and D. Chen,
“A Smart Scarf for Pulse Signal Monitoring Using a Flexible
Pressure Nanosensor,” in Proceedings of the 2014 ACM
International Symposium on Wearable Computers: Adjunct
Program, 2014, pp. 237–242.
K. H. Cherenack, T. Kinkeldei, C. Zysset, and G. Troster,
“Woven Thin-Film Metal Interconnects,” Electron Device
Lett. IEEE, vol. 31, no. 7, pp. 740–742, 2010.
T. Dias and R. Monaragala, “Development and analysis of
novel electroluminescent yarns and fabrics for localized
automotive interior illumination,” Text. Res. J., vol. 82, no.
11, pp. 1164–1176, 2012.
J. Farringdon, A. J. Moore, N. Tilbury, J. Church and P. D.
Biemond, "Wearable sensor badge and sensor jacket for
context awareness," Wearable Computers, 1999. Digest of
Papers. The Third International Symposium on, San
Francisco, CA, USA, 1999, pp. 107-113.

[12] M. M. Gorlick, “Electric suspenders: a fabric power bus and

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]
[21]

[22]
[23]
[24]
[25]

[26]

[27]
[28]

data network for wearable digital devices,” in Wearable
Computers, 1999. Digest of Papers. The Third International
Symposium on, 1999, pp. 114–121.
R. Gowrishankar, K. Bredies, and R. Chow, "THE MUSIC
SLEEVE: FABRIC AS AN ELECTRONIC INTERFACE
MEDIUM," in Nordic Design Research Conferences, 2011.
R. Gowrishankar and J. Mikkonen, “Pattern Resistors:
Exploring Resistive Motifs As Components for eEmbroidery,” in Proceedings of the 2013 International
Symposium on Wearable Computers, 2013, pp. 137–138.
L. Guo, L. Berglin, Y. J. Li, H. Mattila, A. K. Mehrjerdi, and
M. Skrifvars, “‘Disappearing Sensor’-Textile Based Sensor
for Monitoring Breathing,” in Control, Automation and
Systems Engineering (CASE), 2011 International Conference
on, 2011, pp. 1–4.
E. Haentzsche, R. Mueller, T. Ruder, A. Nocke, and C.
Cherif, “Integrative Manufacturing of Textile-Based Sensors
for Spatially Resolved Structural Health Monitoring Tasks of
Large-Scaled Composite Components,” in Materials Science
Forum, 2015, vol. 825, pp. 571–578.
R. Jafari, F. Dabiri, P. Brisk, and M. Sarrafzadeh, “Adaptive
and Fault Tolerant Medical Vest for Life-critical Medical
Monitoring,” in Proceedings of the 2005 ACM Symposium on
Applied Computing, 2005, pp. 272–279.
S. Khumpuang, A. Ohtomo, N. Shibayama, K. Miyake, and T.
Itoh, “Novel conductive polymer micro-spring contact array
for large area woven electronic textile,” Proc. IEEE Int. Conf.
Micro Electro Mech. Syst., pp. 296–299, 2011.
T. Kinkeldei, C. Zysset, K. H. Cherenack, and G. Tröster, “A
textile integrated sensor system for monitoring humidity and
temperature,” in Solid-State Sensors, Actuators and
Microsystems Conference (TRANSDUCERS), 2011 16th
International, 2011, pp. 1156–1159.
J. B. Lee and V. Subramanian, “Weave patterned organic
transistors on fiber for E-textiles,” IEEE Trans. Electron
Devices, vol. 52, no. 2, pp. 269–275, 2005.
S. Lee, J. Yoo, and H.-J. Yoo, “A healthcare monitoring
system with wireless woven inductor channels for body
sensor network,” in Medical Devices and Biosensors, 2008.
ISSS-MDBS 2008. 5th International Summer School and
Symposium on, 2008, pp. 62–65.
Y. Li, R. Torah, K. Yang, Y. Wei, and J. Tudor, “Fully direct
write dispenser printed sound emitting smart fabrics,”
Electron. Lett., vol. 51, no. 16, pp. 1266–1268, 2015.
T. Linz, L. Gourmelon, and G. Langereis, “Contactless EMG
sensors embroidered onto textile,” in Proc. 4th Int. Workshop
Wear. Implant. Body Sensor Netw., 2007, pp. 29–34.
A. H. N. Lind, R. R. Mather, and J. I. B. Wilson, “Input
energy analysis of flexible solar cells on textile,” Renew.
Power Gener. IET, vol. 9, no. 5, pp. 514–519, 2015.
S. Locci, M. Maccioni, E. Orgiu, and A. Bonfiglio, “Woven
Electronics: a new perspective for wearable technology,” in
Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS
2007. 29th Annual International Conference of the IEEE,
2007, pp. 3970–3973.
T. Löher, R. Vieroth, M. Seckel, A. Ostmann, and H. Reichl,
“Stretchable electronic systems for wearable and textile
applications,” in VLSI Packaging Workshop of Japan, 2008.
VPWJ 2008. IEEE 9th, 2008, pp. 9–12.
S. Mann, “Introduction: On the bandwagon or beyond
wearable computing?,” Pers. Technol., vol. 1, no. 4, pp. 203–
207, 1997.
D. Marculescu, R. Marculescu, N. H. Zamora, P. StanleyMarbell, P. K. Khosla, S. Park, S. Jayaraman, S. Jung, C.
Lauterbach, W. Weber, T. Kirstein, D. Cottet, J. Grzyb, G.
Troster, M. Jones, T. Martin, and Z. Nakad, “Electronic

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]
[34]
[35]

[36]
[37]
[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

1662

textiles: A platform for pervasive computing,” Proc. IEEE,
vol. 91, no. 12, pp. 1995–2018, 2003.
A. R. Maria and D. Laurentiu, “Electroconductive materials
with high potential for wearable electronic devices
integration,” in Electronics, Computers and Artificial
Intelligence (ECAI), 2015 7th International Conference on,
2015, p. Y–5–Y–8.
T. Martin, M. Jones, J. Chong, M. Quirk, K. Baumann, and L.
Passauer, “Design and Implementation of an Electronic
Textile Jumpsuit,” in Wearable Computers, 2009. ISWC ’09.
International Symposium on, 2009, pp. 157–158.
G. Mattana, T. Kinkeldei, D. Leuenberger, C. Ataman, J. J.
Ruan, F. Molina-Lopez, A. Vasquez Quintero, G. Nisato, G.
Troster, D. Briand, and N. F. de Rooij, “Woven Temperature
and Humidity Sensors on Flexible Plastic Substrates for ETextile Applications,” Sensors Journal, IEEE, vol. 13, no. 10,
pp. 3901–3909, 2013.
J. Mikkonen and E. Pouta, “Weaving Electronic Circuit into
Two-layer Fabric,” in Adjunct Proceedings of the 2015 ACM
International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous
Computing and Proceedings of the 2015 ACM International
Symposium on Wearable Computers, 2015, pp. 245–248.
V. G. Motti and K. Caine, “Human Factors Considerations in
the Design of Wearable Devices,” Proc. Hum. Factors Ergon.
Soc. Annu. Meet., vol. 58, no. 1, pp. 1820–1824, Oct. 2014.
S. Park, and S. Jayaraman, “E-Textiles”, in Industrial Fabric
Products Review, vol. 87, no. 11, pp. 64-75, Oct. 2002.
P. C. Patel, D. A. Vasavada, and H. R. Mankodi,
“Applications of electrically conductive yarns in technical
textiles,” in Power System Technology (POWERCON), 2012
IEEE International Conference on, 2012, pp. 1–6.
E. R. Post, M. Orth, P. R. Russo, and N. Gershenfeld, “Ebroidery: Design and fabrication of textile-based computing,”
IBM Syst. J., vol. 39, no. 3.4, pp. 840–860, 2000.
J. Power and T. Dias, “Knitting of Electroconductive,”
Eurowearable, pp. 55–60, 2003.
J. Rantanen, J. Impiö, T. Karinsalo, M. Malmivaara, A. Reho,
M. Tasanen, and J. Vanhala, “Smart Clothing Prototype for
the Arctic Environment,” Pers. Ubiquitous Comput., vol. 6,
no. 1, pp. 3–16, 2002.
A. Rathnayake and T. Dias, “Yarns with Embedded
Electronics,” in Adjunct Proceedings of the 2015 ACM
International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous
Computing and Proceedings of the 2015 ACM International
Symposium on Wearable Computers, 2015, pp. 385–388.
M. Rofouei, M. A. Ghodrat, Y. Huang, N. Alshurafa, and M.
Sarrafzadeh, “Improving accuracy in E-Textiles as a platform
for pervasive sensing,” in Body Sensor Networks (BSN), 2013
IEEE International Conference on, 2013, pp. 1–6.
P. Stanley-Marbell, D. Marculescu, R. Marculescu, and P. K.
Khosla, “Modeling, analysis, and self-management of
electronic textiles,” Comput. IEEE Trans., vol. 52, no. 8, pp.
996–1010, 2003.
W.-L. Sung, C.-L. Cheng, and W. Fang, “Micro devices
integration with stretchable spring embedded in long PDMSfiber for flexible electronics,” in Micro Electro Mechanical
Systems (MEMS), 2015 28th IEEE International Conference
on, 2015, pp. 423–426.
S. Takamatsu, T. Yamashita, and T. Itoh, “Meter-scale
pressure sensor array with woven conductive-polymer-coated
fibers,” in Design, Test, Integration and Packaging of
MEMS/MOEMS (DTIP), 2014 Symposium on, 2014, pp. 1–4.
I. G. Trindade, J. Lucas, R. Miguel, P. Alpuim, M. Carvalho,
and N. M. Garcia, “Lightweight portable sensors for health
care,” in e-Health Networking Applications and Services
(Healthcom), 2010 12th IEEE International Conference on,
2010, pp. 175–179.

[45] L. van Pieterson, F. A. van Abeelen, K. van Os, E. Hornix, G.

Zhou, and G. Oversluizen, “Fabric opto-electronics enabling
healthcare applications; a case study,” in Engineering in
Medicine and Biology Society, EMBC, 2011 Annual
International Conference of the IEEE, 2011, pp. 8377–8379.
[46] M. Varga, N. Munzenrieder, C. Vogt, and G. Troster,
“Programmable e-textile composite Circuit,” in Electronic
Components and Technology Conference (ECTC) , 2015
IEEE 65th, 2015, pp. 678–684.
[47] H.-J. Yoo, “Your Heart on Your Sleeve: Advances in TextileBased Electronics Are Weaving Computers Right into the

Clothes We Wear,” Solid-State Circuits Mag. IEEE, vol. 5,
no. 1, pp. 59–70, 2013.
[48] C. Zysset, N. Munzenrieder, T. Kinkeldei, K. Cherenack, and
G. Troster, “Woven active-matrix display,” Electron Devices,
IEEE Trans., vol. 59, no. 3, pp. 721–728, 2012.
[49] C. Zysset, T. W. Kinkeldei, N. Munzenrieder, K. Cherenack,
and G. Tröster, “Integration method for electronics in woven
textiles,” IEEE Trans. Components, Packag. Manuf. Technol.,
vol. 2, no. 7, pp. 1107–1117, 2012.

1663

