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Vaihtoehto vitriinille 
kulttuurin saavutettavuuden selvitys- ja kehittämishanke

Johdanto
Vaihtoehto Vitriinille on kulttuurin saavutettavuuden selvitys- ja kehittämishanke näkövammaisille ja niille, joiden hahmottamista kosketeltava esine tukee.
Työryhmämme kuuluvat projektijohtaja sokea Kaisa Penttilä, taiteen ammattilainen ja väitöskirjaansa valmisteleva Piia Rossi sekä tekniikan kandidaatti Ritva Kannel. Vaihtoehto vitriinille -hanke alkoi kesällä 2012 selvittämällä museoiden halukkuutta tuoda näyttelyyn kosketeltavia kopioita näyttelyesineistä tukemaan näyttelykokemusta. Työryhmän hypoteesina oli, että kosketeltavan esineen esillepanosta hyötyvät kaikki näyttelyssä kävijät, etenkin näkövammaiset. Kolmiulotteisuus tuo lisäarvoa myös lapsille, vanhuksille, autisteille sekä henkilöille, joilla on erilainen tapa hahmottaa. 
Vaihtoehto vitriinille on perustunut vapaaehtoistyölle niin itse työryhmän, kuin useimpien yhteistyökumppaneidenkin osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun rahoituksen turvin tuotettiin ensimmäinen pilottinäyttely Suomen Urheilumuseoon keväällä 2014.  Osana tätä pilottihanketta tehtiin myös pienimuotoinen hanketutkimus, joka tukee työryhmän hypoteesia kolmiulotteisten mallien hyödyllisyydestä ennen kaikkea näkövammaisten näyttelykokemuksessa. 

Idea kosketeltavaan, näkövammaisia tukevaan näyttelyyn kehittyi vuosien varrella, mutta 3D-tulostustekniikan huima kehitys toi toteutukseen ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.  Näyttelyssä ja osaksi myös tutkimuksessa käytetään 3D -tulostuksia. 3D -tulostukset ovat kosketeltavia esineitä, jotka mallinnetaan alkuperäisestä esineestä millitarkaksi tietokoneen avulla.  Itse esine valmistuu 3D -tulostimessa erilaisista materiaaleista.
Tutkimus
Hankkeen tutkimusosuus suoritettiin syksyllä 2013 kyselynä ja haastatteluna, johon osallistui yhdeksän henkilöä. Henkilökohtaisten kontaktien kautta löydetyille näkövammaisille lähetettiin sähköpostia, jossa kerrottiin mahdollisuudesta osallistua kyselyyn. Lähes kaikki pyydetyt henkilöt osallistuivat kyselyyn sekä haastatteluun.  
Kaikilta osallistujilta kysyttiin samat kysymykset ja haastattelun kulku noudatti jokaisessa kyselyssä yhtäläistä runkoa. Haastattelut äänitettiin ja videoitiin, sekä kirjoitettiin ylös. Kukin haastattelu kesti noin yhden tunnin, jonka aikana haastateltavalta kysyttiin perustiedot kuten ikä ja vammautumisikä, sekä kiinnostus ja kokemus taiteisiin ja kulttuuriin yleensä.  Kysymysten esittäjänä toimi Kaisa Penttilä, kirjurina ja dokumentoijana toimivat Piia Rossi ja Ritva Kannel. Haastattelut tapahtuivat joko näkövammaisten keskusliiton tiloissa tai haastateltavien kotona. 
Tässä tutkimuksessa näkövammaisena pidetään henkilöä, jolla ei ole  lainkaan tarkkaa eikä suuntausnäköä.
Haastateltavat valittiin huomioiden eri sukupuolet, ikäryhmät, vammautumisiät ja ammattiryhmät. Tutkimukseen osallistuneen koeryhmän pieni koko, sekä vertailukohdan puute, asettivat rajoituksia tutkimukseen. Tästä syystä tutkimusta ei ole suoritettu vertailevana tutkimuksena.
Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen olettamuksena on ajatus, että haptinen lähestymistapa soveltuu hyvin näkövammaisten kulttuurin ja taiteen kokemiseen.  Haastattelun yhtenä pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää millaisia vaatimuksia kosketeltavalle esineelle tulisi asettaa, jotta niistä tulee näkövammaiselle ymmärrettäviä. Esimerkiksi esineen koko, materiaali, ja yksityiskohdat olivat tutkimuksen kohteena, kuten myös esineen valmistustavan vaikutus hahmottamiseen. Tästä syystä haastattelussa käytettiin valmiina ostettuja matkamuistoja ja muita esineitä, sekä varta vasten tulostettuja 3D esineitä. Haastattelun päämääränä oli antaa viitettä Suomen Urheilumuseoon 2014 tuotettavien kosketeltavien esineiden merkityksestä ja vaateista. 
Tämän tiedon toivotaan kannustavan museoita ja muita kulttuurilaitoksia sisällyttämään kosketeltavia malleja esillepanoonsa tukemaan näkövammaisten ja muiden hahmottamisrajoitteisten henkilöiden kulttuurikokemusta.
Kysely; perustiedot
Kysymykset löytyvät liitteenä raportin lopusta.
Yhdeksästä vastanneesta kolme oli syntymäsokeita, yksi sokeutunut kuusi vuotiaana ja loput yli kolmikymppisenä. Tämä tarkoittaa, että vastanneista kuusi on nähnyt jossakin vaiheessa elämäänsä. Haastateltavista nuorin oli 18 vuotias ja yksi yli 20 -vuotias. 30 -vuotiaita ei ollut laisinkaan 40 -vuotiaita oli kaksi. Viisissäkymmenissä oli yksi haastateltavista ja kolme oli kuudennella kymmenellä. Vanhin haastateltavista oli 70 -vuotias.  Haastateltavista naisia oli kolme ja miehiä kuusi.
Kysyttäessä kiinnostusta museoita kohtaan sokeutumisen jälkeen, ainoastaan yksi vastasi olevansa yhä kiinnostunut museoista, huolimatta siitä, että hän oli syntymäsokea. Kolme vastanneista kertoi olleensa kiinnostunut museoista ennen sokeutumistaan. Ainoastaan yksi vastanneista osoitti kiinnostusta kuvataiteita kohtaan sokeutumisen jälkeen, kaksi vastanneista oli ollut kiinnostunut kuvataiteista ennen sokeutumistaan. Neljä yhdeksästä vastanneesta osoitti kiinnostusta arkkitehtuuriin ennen sokeutumistaan, samaiset henkilöt olivat yhä sokeutumisen jälkeenkin kiinnostuneita arkkitehtuurista. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat olivat kiinnostuneita kotimaanmatkailusta ennen sokeutumistaan, sokeutumisen jälkeen yhä kuusi vastanneista oli kiinnostunut matkustamaan kotimaassa. Seitsemän henkilöä osoitti myös kiinnostusta ulkomaanmatkailuun ennen sokeutumistaan, sokeutumisen jälkeen viisi oli yhä kiinnostunut ulkomaanmatkailusta. Nämä viisi olivat kiinnostuneita myös kotimaanmatkailusta.
Kysely; esineet
Tutkimuksessa käytettävät esineet olivat pienikokoisia 3D- tulostettuja malleja ja matkamuistoja, jotka esittivät valikoituja esineitä. Tutkittaessa esineet oli jaoteltu ryhmiin ja asetettu näytteille tarjottimelle haastateltavan eteen pöydälle. Esineet olivat tarjottimella aina samassa järjestyksessä, mutta kukin haastateltava otti esineet käteen omassa järjestyksessään. Osa haastateltavista tutustui kaikkiin esineisiin ensin pikaisesti ja sitten palasi tutkimaan yksityiskohtaisemmin. Toiset taas tutkivat esineet järjestyksessä yksi kerrallaan.
Vastaukset jaoteltiin kolmeen osaan; useimmissa kysymyksissä on oikein, väärin ja melkein vastaukset. Alla olevassa kysymysten erittelyssä selvennetään vastauksen vaatimustaso kysymyskohtaisesti.
Ensimmäinen esineryhmä muodostui kolmesta esineestä; 5cm korkea 3D-tulostus majakasta, muovinen 10cm pitkä lelu hiipivästä tiikeristä, sekä 5cm x 5cm 3D-tulostettu pienoismalli kirkosta. Tavoitteena oli selvittää pystyykö haastateltava tunnistamaan esineitä niiden kuuluessa eri genreen. 
Majakka: Vain yksi haastateltavista tunnisti majakan, neljä ei tunnistanut sitä laisinkaan. Loput neljä arvelivat sitä mm. joksikin torniksi. Esineen pohjassa oleva reikä, joka teki siitä onton, sekä mallin koko, saattoivat olla syynä siihen, että kaksi haastateltavista luuli esinettä joksikin tupeksi. Oikeaksi vastaukseksi vaadittiin majakka.
Kirkko: Kolme haastateltavista tunnisti esineen kirkoksi, neljä hahmottivat esineen rakennukseksi ja kaksi haastateltavaa ei tunnistanut esinettä laisinkaan. Molemmat näistä, jotka eivät tunnistaneet esinettä kirkoksi, olivat sokeutuneet myöhemmällä iällä. Oikeaksi vastaukseksi riitti kirkko. Vain yksi haastateltavista tunnisti kirkon Suurkirkoksi.
Tiikeri: Kaikki haastateltavista tunnistivat hiipivän tiikerin eläimen pienoismalliksi. Kyselyssä ei vaadittu täsmentämään mistä eläimestä oli tarkalleen kyse, esim. kissaeläin tai vaikka koira kelpuutettiin tunnistukseksi. 
Toinen esineryhmä muodostui neljästä esineestä; metallinen 8cm korkea matkamuisto Eiffelin tornista, 15cm pitkä muovinen 3D-tulostettu vene, 10cm korkea 3D-tulostettu Puijon torni sekä 3D - tulostettu 20cm pitkä esihistoriallinen luuluistin. Tavoitteena oli selvittää pystyykö haastateltava tunnistamaan esineitä, joiden koko on hyvinkin väärentynyt mallissa. Myös ikonisen esineen tunnistamista tutkittiin, mukaan oli asetettu myös erittäin hankalasti tunnistettava esine.
Eiffel-torni: Neljä haastateltavista tunnistivat Eiffel-tornin, neljä ei tunnistanut sitä laisinkaan, vaan luulivat esinettä esimerkiksi pokaaliksi tai patsaaksi, jopa pyramidiksi. Yksi vastanneista arveli esinettä joksikin torniksi. Oikeaksi vastaukseksi vaadittiin esineen tunnistaminen juuri Eiffel-torniksi. 
Vene: 3D-tulostetun veneen tunnistaminen osoittautui erittäin hankalaksi, vain kolme yhdeksästä tunnisti esineen. Loput luulivat sitä esimerkiksi työkaluksi tai veitseksi. Kysymyksessä oli pienoismalli kilpaveneestä, joka on muodoltaan hyvin pitkä ja kapea, sen tunnistaminen on ymmärrettävästi erittäin hankalaa. Oikeaksi vastaukseksi ei vaadittu veneen tunnistamista juuri kilpaveneeksi, vaan vene riitti vastaukseksi. 
Puijon-torni: Tämän esineen kohdalla esineen tunnistaminen torniksi riitti oikeaksi vastaukseksi. Viisi haastateltavista tunnisti esineen torniksi, yksi jopa Puijon-torniksi. Neljä haastateltavista arvelivat esinettä mm. pokaaliksi tai kynttilänjalaksi. 
Luuluistin: Tämän ryhmittelyn viimeistä esinettä, esihistoriallista luuluistinta, ei tunnistanut kukaan haastateltavista. Tämä tulos oli aivan oletettava, sillä tällaista esinettä ei juurikaan kukaan pääse koskaan konservointisyistä koskettelemaan. Esineen tunnistaminen tuottaisi todennäköisesti myös suuria hankaluuksia näkevillekin haastateltaville. Esineen tunnistamiseksi vaadittiin täydellinen tunnistaminen.
Kolmannessa esineryhmässä esiteltiin; 7cm korkea matkamuisto Galatan tornista, 8cm kokoinen 3D-tulostus Hyrylän kirkosta, sekä 6cm korkea matkamuisto Egyptin pyramidista. Tähän ryhmään valittiin arkkitehtuurisia kohteita, tavoitteena selvittää kuinka hyvin näkövammainen tai syntymäsokea tunnistaa melko ikonisia rakennuksia. Tässä kysymyksessä keskityttiin myös erityisesti siihen, kuinka esineen valmistustapa saattaa vaikuttaa tunnistettavuuteen. Kaksi tutkittavista esineistä oli valmiina ostettuja matkamuistoja ja yksi esineistä oli 3D – tulostettu pienoismalli kohteesta. 
Galatan torni: Galatan tornia tutkittaessa torni riitti oikeaksi vastaukseksi. Näitä vastauksia tuli neljä, toiset neljä luulivat esinettä joksikin muuksi rakennukseksi (mm. pilvenpiirtäjäksi). Yksi vastanneista ei osannut esittää mitään arviota esineestä.
Hyrylän kirkko: Kolme haastateltavista tunnisti esineen kirkoksi, loput kuusi mielsivät sen joksikin rakennukseksi tai muistomerkiksi. Tämän kirkon katolta puuttuvat ristit, joka saattaa vaikeuttaa sen tunnistamista kirkoksi. Tosin kirkon ristinmuotoinen pohja saattaa antaa viitettä kirkkoon. Oikeaksi vastaukseksi kelpasi kirkko.
Pyramidi: Pyramidin tunnisti kuusi vastanneista. Kolme muuta arvelivat sitä esimerkiksi rakennukseksi tai koriste-esineeksi. Tämä on erittäin mielenkiintoinen löydös, sillä pyramidin muodon voisi olettaa olevan tunnistettavissa kaikille. Oikeaksi vastaukseksi vaadittiin pyramidi.
Neljäs esineryhmä muodostui kahdesta 3D-tulostetusta omakotitalosta, jotka esittivät samaa taloa. Toinen oli kooltaan 10x6cm pohja, ja toinen 15x10cm pohja. Talot oli tulostettu erilaisilla menetelmillä ja toisessa talossa ikkunat oli leikattu auki, toisessa oli ns. sokeat ikkunat. Tavoitteena oli selvittää kuinka tutkittavan esineen koko ja yksityiskohdat vaikuttavat kohteen tutkimiseen. 
Kahdeksan haastateltavista tunnisti esineet taloksi tai rakennukseksi, yksi ei tunnistanut esineitä laisinkaan. Seitsemän mielestä isompi esineistä oli helpommin tutkittavissa, vain yhden haastateltavan mielestä pienempi on helpompi tutkia. Isomman esineen kokoa arvosteltiin sen käsittelyn kömpelyyden takia, sen tutkiminen pöydällä kahdella kädellä koettiin kuitenkin hyväksi. Suuremman esineen edut olivat myös helpommin tunnusteltavat yksityiskohdat, pienen esineen yksityiskohdat olivat vaikeasti tulkittavia. Seitsemän yhdeksästä oli sitä mieltä että talo, josta ikkunat oli leikattu auki, oli helpompi ymmärtää taloksi. Pienen esineen eduksi kommentoitiin sen käsittelyn helppous kämmenellä, eli yhdellä kädellä tutkiminen.  
Viidennessä kohteessa haastateltavalle esiteltiin neljä eri versiota Olympia kultamitalista. Kukin mitali oli tehty eri materiaalista; metalli, muovi, lasitettu keramiikka ja hiekkakivi. Tehtävänä oli asettaa esineet paremmuusjärjestykseen, materiaalin mielekkyyden hahmottamisen ja tiedonvälityksen näkökulmasta. 
Kahdeksan haastatelluista valitsi metallisen mitallin parhaimmaksi, yksi valitsi lasitetun keraamisen. Seuraavaksi suosituin materiaali tunnistettavuuden kannalta oli lasitettu keraaminen mitali.
Kuudennessa esineryhmässä haastateltavalle annettiin kaksi 3D-tulostettua kirkkoa tutkittavaksi. Esineet esittivät samaa kirkkoa. Tavoitteena oli selvittää vaikuttaako esineen koko tunnistettavuuteen eli tunnistaako haastateltava ne samaksi kirkoksi. 
Kaksi haastatelluista ymmärsi esineet samaksi kirkoksi hyvin pikaisesti, viisi muuta ymmärsivät tutkittuaan esinettä hieman pidempään. Kaksi ei tunnistanut esinettä samaksi ennen kuin se heille kerrottiin. Neljä vastanneista koki suuremman mallin tutkimisen helpommaksi, kaksi piti pientä helpompana ja kolmelle ei ollut eroa koolla.
Yhteenveto ja johtopäätökset
Eniten oikein vastannut henkilö oli hiukan alle 50 -vuotias mies henkilö, joka oli sokeutunut n. 7 vuotta aiemmin. Tämä henkilö tunnisti kymmenestä esineestä seitsemän täysin oikein, kaksi lähes oikein ja yhtä ei laisinkaan (tämä esine oli esihistoriallinen luuluistin mitä ei tunnistanut kukaan haastatelluista). Seuraavaksi eniten oikeita vastauksia saanut henkilö oli myös aikuisiällä sokeutunut mies, hän oli tosin ollut sokeana jo 30 vuotta. Tulokset osoittavat, että myöhemmällä iällä sokeutuneen henkilön on helpompi hahmottaa esineitä kuin syntymäsokean. Tosin, yksi syntymäsokea tunnisti puolet esineistä oikein. Kaksi muuta syntymäsokeaa suoriutuivat tehtävästä huonosti, tunnistaen ainoastaan kolme ja toinen yhden esineistä oikein.  
Tälle tutkimukselle merkittävin löydös tuli verrattaessa matkamuistojen ja 3D – tulostettujen esineiden tunnistettavuutta. Kaavio 1. osoittaa, kuinka tutkittaessa matkamuistoja kaikista haastateltavista 64% tunnistivat tai melkein tunnistivat esineet. (Vihreä on oikein, punainen väärin ja harmaa melkein oikein).  
Kaavio 1. kaikki haastateltavat, tutkitaan matkamuistoa.
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Taul1

										Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost				Yes		No		Almost

										Mira								Yrjö								Regina								Hannu								Sanni								Raimo								Elias								Seppo								Kalevi								TOTALS

		Age								44								67								52								49								26								68								18								70								65

		Age when handicapped								Born								30								32								42								Born								6								Born								40								35

		Did you ever see										1						1								1								1										1						1										1						1								1								6		3		0

		Were you interested in museums										1						1								1										1								1								1						1										1								1						3		6		0

		Interested now museo										1								1								1								1								1								1						1										1								1						1		8		0

		Were you interested in visual arts										1								1						1								1										1								1								1								1								1						2		7		0

		Interested now visual arts										1								1						1										1								1								1								1								1								1						1		8		0

		Were you interested in architecture										1						1								1								1										1								1								1						1										1						4		5		0

		Interested now architecture										1						1								1								1										1								1								1						1										1						4		5		0

		Travel in home country before										1						1								1								1								1								1								1								1								1								8		1		0

		Travel in home country now										1						1								1										1						1										1						1								1								1								6		3		0

		Travel abroad before										1						1								1								1								1								1								1								1										1						7		2		0

		Travel abroad now										1						1								1										1						1										1						1								1										1						5		4		0

		Light house (a souvenir)										1								1						1												1						1										1						1										1								1				1		4		4				0		3		1				6		10		4

		Church (a 3D model)												1						1								1						1												1				1												1								1				1								3		2		4				1		0		3				3		4		5

		Tiger (a plastic toy)								1								1								1								1								1								1								1								1								1								9		0		0				4		0		0

		Eiffel tower (a souvenir)								1												1				1								1										1								1								1						1										1						4		4		1				1		3		0				14		6		5

		Rowing boat (a 3D model)										1								1						1								1										1								1								1						1										1						3		6		0				0		4		0				6		4		5

		Puijo tower (a souvenir)								1										1								1						1								1										1								1						1								1								5		4		0				2		2		0

		Historical skate (a 3D model)										1								1								1								1								1								1								1								1								1						0		9		0				0		4		0

		Tower of Galata (a souvenir)								1												1				1								1												1								1								1				1										1						4		1		4				1		0		3				20		16		9

		Church of Hyrylä (a 3D model)												1				1												1								1				1								1												1								1								1				3		0		6				2		0		2				9		8		10

		Pyramid (a souvenir)								1								1										1						1										1						1										1						1								1								6		3		0				2		2		0

										5		14		2				11		8		2				15		5		1				13		6		2				7		12		2				7		12		2				7		11		3				13		5		3				7		12		2				38		33		19

																																																																																																all												born blind												others

		Light house (a souvenir)								0		3		1				Born blind + Raimo

		Church (a 3D model)								1		0		3																																				None of the two people who were interested in museums continue to be interested after they lost vision.

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								1		3		0

		Rowing boat (a 3D model)								0		4		0																																																																												SOUVENIRS

		Puijo tower (a souvenir)								2		2		0

		Historical skate (a 3D model)

		Tower of Galata (a souvenir)								1		0		3

		Church of Hyrylä (a 3D model)								2		0		2

		Pyramid (a souvenir)								2		2		0

										9		14		9

		Light house (a souvenir)								1		1		3				Lost sight later

		Church (a 3D model)								2		2		1

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								3		1		1

		Rowing boat (a 3D model)								3		2		0

		Puijo tower (a souvenir)								3		2		0

		Historical skate (a 3D model)																																																																																								3D MODELS

		Tower of Galata (a souvenir)								3		1		1

		Church of Hyrylä (a 3D model)								1		0		4

		Pyramid (a souvenir)								4		1		0

										20		10		10

		Light house (a souvenir)								1		1		2				Interested in architecture

		Church (a 3D model)								1		2		1

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								3		0		1

		Rowing boat (a 3D model)								3		1		0

		Puijo tower (a souvenir)								2		2		0

		Historical skate (a 3D model)

		Tower of Galata (a souvenir)								3		0		1

		Church of Hyrylä (a 3D model)								1		0		3

		Pyramid (a souvenir)								3		1		0

										17		7		8

		Light house (a souvenir)								0		3		2				Non-interested in architecture

		Church (a 3D model)								2		0		3

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								1		4		0

		Rowing boat (a 3D model)								0		5		0

		Puijo tower (a souvenir)								3		2		0

		Historical skate (a 3D model)
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Kaaviosta 2. käy ilmi, kuinka syntymäsokeille matkamuiston tunnistaminen ja oikean vastauksen saaminen oli huomattavasti vaikeampaa. 50% vastanneista syntymäsokeista ei tunnistanut matkamuistoja oikeaksi esineeksi.
Kaavio 2. syntymäsokea, tutkitaan matkamuistoa.
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Kaavio 3.tulokset osoittavat, että tutkittaessa 3D – tulostettua esinettä, kaikkien haastateltujen kesken oikeiden vastausten määrä kasvoi hiukan. Oikein tai melkein oikein vastanneiden määrä nousi 64%:stä prosentista 70%:iin.
Kaavio 3. kaikki haastateltavat, tutkitaan 3D -tulostetta.
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Merkittävää on kuitenkin huomata, että syntymäsokeiden kyky tunnistaa esine oikeaksi kasvoi merkittävästi käytettäessä 3D – tulostettua esinettä. Oikeiden tai melkein oikeiden vastausten määrä kasvoi 50%:stä 67%:iin.
Kaavio 4. syntymäsokea, tutkitaan 3D – tulostetta.
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		Were you interested in architecture										1						1								1								1										1								1								1						1										1						4		5		0

		Interested now architecture										1						1								1								1										1								1								1						1										1						4		5		0

		Travel in home country before										1						1								1								1								1								1								1								1								1								8		1		0

		Travel in home country now										1						1								1										1						1										1						1								1								1								6		3		0

		Travel abroad before										1						1								1								1								1								1								1								1										1						7		2		0

		Travel abroad now										1						1								1										1						1										1						1								1										1						5		4		0

		Light house (a souvenir)										1								1						1												1						1										1						1										1								1				1		4		4				0		3		1				6		10		4

		Church (a 3D model)												1						1								1						1												1				1												1								1				1								3		2		4				1		0		3				3		4		5

		Tiger (a plastic toy)								1								1								1								1								1								1								1								1								1								9		0		0				4		0		0

		Eiffel tower (a souvenir)								1												1				1								1										1								1								1						1										1						4		4		1				1		3		0				14		6		5

		Rowing boat (a 3D model)										1								1						1								1										1								1								1						1										1						3		6		0				0		4		0				6		4		5

		Puijo tower (a souvenir)								1										1								1						1								1										1								1						1								1								5		4		0				2		2		0

		Historical skate (a 3D model)										1								1								1								1								1								1								1								1								1						0		9		0				0		4		0

		Tower of Galata (a souvenir)								1												1				1								1												1								1								1				1										1						4		1		4				1		0		3				20		16		9

		Church of Hyrylä (a 3D model)												1				1												1								1				1								1												1								1								1				3		0		6				2		0		2				9		8		10

		Pyramid (a souvenir)								1								1										1						1										1						1										1						1								1								6		3		0				2		2		0

										5		14		2				11		8		2				15		5		1				13		6		2				7		12		2				7		12		2				7		11		3				13		5		3				7		12		2				38		33		19

																																																																																																all												born blind												others

		Light house (a souvenir)								0		3		1				Born blind + Raimo

		Church (a 3D model)								1		0		3																																				None of the two people who were interested in museums continue to be interested after they lost vision.

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								1		3		0

		Rowing boat (a 3D model)								0		4		0																																																																												SOUVENIRS

		Puijo tower (a souvenir)								2		2		0

		Historical skate (a 3D model)

		Tower of Galata (a souvenir)								1		0		3

		Church of Hyrylä (a 3D model)								2		0		2

		Pyramid (a souvenir)								2		2		0

										9		14		9

		Light house (a souvenir)								1		1		3				Lost sight later

		Church (a 3D model)								2		2		1

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								3		1		1

		Rowing boat (a 3D model)								3		2		0

		Puijo tower (a souvenir)								3		2		0

		Historical skate (a 3D model)																																																																																								3D MODELS

		Tower of Galata (a souvenir)								3		1		1

		Church of Hyrylä (a 3D model)								1		0		4

		Pyramid (a souvenir)								4		1		0

										20		10		10

		Light house (a souvenir)								1		1		2				Interested in architecture

		Church (a 3D model)								1		2		1

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								3		0		1

		Rowing boat (a 3D model)								3		1		0

		Puijo tower (a souvenir)								2		2		0

		Historical skate (a 3D model)

		Tower of Galata (a souvenir)								3		0		1

		Church of Hyrylä (a 3D model)								1		0		3

		Pyramid (a souvenir)								3		1		0

										17		7		8

		Light house (a souvenir)								0		3		2				Non-interested in architecture

		Church (a 3D model)								2		0		3

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffel tower (a souvenir)								1		4		0

		Rowing boat (a 3D model)								0		5		0

		Puijo tower (a souvenir)								3		2		0

		Historical skate (a 3D model)

		Tower of Galata (a souvenir)								1		1		3

		Church of Hyrylä (a 3D model)								2		0		3

		Pyramid (a souvenir)								3		2		0

										12		17		11
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		Age

		Vammautumisikä

		Age when handicapped

		Nähnyt joskus

		Did you ever see

		Kiinnostus ennen, museo

		Were you interested in museums

		Kiinnostus nyt museo

		Interested now museo

		Kiinnostus ennen, kuvataiteet

		Were you interested in visual arts

		Kiinnostus nyt kuvataiteet

		Interested now visual arts

		Kiinnostus ennen, arkkitehtuuri

		Were you interested in architecture

		Kiinnostus nyt arkkitehtuuri

		Interested now architecture

		Matkailu kotimaassa ennen

		Travel in home country before

		Matkailu kotimaassa nyt

		Travel in home country now

		Matkailu ulkomailla ennen

		Travel abroad before

		Matkailu ulkomailla nyt

		Travel abroad now

		Majakka

		Light house (a souvenir)

		Kirkko

		Church (a 3D model)

		Tiikeri

		Tiger (a plastic toy)

		Eiffelin torni

		Eiffel tower (a souvenir)

		Vene

		Rowing boat (a 3D model)

		Puijon torni

		Puijo tower (a souvenir)

		Luuluistin

		Historical skate (a 3D model)

		Kalatan torni

		Tower of Kalata (a souvenir)

		Hyrylän Kirkko

		Church of Hyrylä (a 3D model)

		Pyramidi

		Pyramid (a souvenir)
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Tutkimuksen olettamuksena oli ajatus, että haptinen lähestymistapa soveltuu hyvin näkövammaisten kulttuurin ja taiteen kokemiseen.  Koska visuaalisen taiteen ja kulttuurin ymmärtäminen sekä nauttiminen perustuu pääasiallisesti visuaaliselle havainnoimiselle, näkövamman oletetaan hidastavan ja rajoittavan käsitteenmuodostusprosessia. 
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että selkeästikään museot ja taidegalleriat eivät kiinnosta haastateltavia. Kerätyn aineiston pohjalta muodostettiin päätelmiä siitä, miten 3D-tulostetut kosketeltavat mallit voisivat auttaa näkövammaista museossa kävijää hahmottamaan näyttelyesineitä ja täten saamaan mieluisan ja informatiivisen näyttelykokemuksen.  On luonnollista olettaa, että näkövammaisella ei ole juurikaan saatavaa esimerkiksi maalauksia tai valokuvia esittävästä taidenäyttelystä, Tutkimuksessa haluttiin selvittää mikäli museoiden ja gallerioiden kolmiulotteiset esineet voitaisiin tuottaa myös näkövammaisten käyttöön ja täten parantaa näyttelyn saavutettavuutta. Tässä haastattelussa spontaanin hämmästyneet, mutta positiiviset kommentit, koskettelukokemuksen mielekkyydestä voidaan sinällään jo lukea hypoteesia tukevaksi tulokseksi. Poikkeuksetta haastateltavat olivat täysin keskittyneitä ja esineen tutkimukseen uppoutuneita. Joillekin haastateltavista tämä oli ensimmäinen kerta ”nähdä” esimerkiksi Suurkirkko. Erittäin yllättävä löydös kuitenkin oli, että näinkin suuri osa haastateltavista ei tunnistanut Egyptin pyramidia. Jos tätä kohtaa haastattelusta olisi mahdollista laajentaa, olisi tarpeellista tarjota tutkittavaksi useampia Egyptin pyramideja, esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytetty matkamuistopyramidi ja korkeatasoinen 3D-tulostettu pyramidi. 
Kysymysten neljä ja kuusi perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että keskimääräisesti suuremman esineen tutkiminen koetaan helpommaksi kuin pienemmän esineen. Tosin tämä ei ole yksiselitteistä, sillä molemmissa on omat haasteensa. Mm. pöydällä tutkittaessa isompikin esine (tässä tutkimuksessa suurimmillaan 15x 10cm) on helppo tutkia. Jos esinettä halutaan tutkia kämmenellä, on pienempi koko helpompi (tässä tutkimuksessa n. 8 x 6cm). Esineen suurennosta tai pienennystä kannattaa tutkia tarkkaan ennen esineen valmistamista. Esineen näytteille asettelu ja täten esineen tutkimustapa, vaikuttavat esineen kokoon. Pöydällä pidettävät esineet voivat olla suurempia, koska niitä tutkitaan kahdella kädellä. Kun esine otetaan käteen tutkittavaksi, tulee sen koko olla sellainen, että yhdellä kädellä voidaan hahmottaa koko esine. 
Ensimmäisen ryhmän majakka koskeva kysymys osoitti sen, kuinka esineiden yksityiskohdat ovat erittäin tärkeitä. Virheellinen informaatio, kuten tässä kyseisessä tapauksessa oletettavasti liian pieneksi muutettu koko ja esineen onttous, selkeästi aiheutti hämmennystä esineen tunnistamisessa. Myös yksityiskohtien määrä tulee miettiä tarkkaan, sillä niiden puuttuminen tai liiallinen määrä saattaa haitata tutkimista. Yksityiskohtien määrään, kokoon ja terävyyteen kannattaa hyödyntää haptista mukautusta esineitä suunnitellessa. 
Viidennen kohteen tutkimustulokset osoittivat että metallista tulostettu mitali oli ehdottomasti suosituin. Johtuuko tämä mahdollisimman autenttisesta kokemuksesta vai siitä, että kyseinen materiaali oli mielekkäintä sormissa, jäi epäselväksi. Jatkotutkimuksen yhteydessä kannattaisi perehtyä tarkemmin juuri tähän kysymykseen. Tämän kohteen yhteydessä tuli varsinaisen haastattelun ulkopuolelta jonkin verran kommentteja materiaalien eroista ja mielekkyyksistä. Metallinen ja kiiltäväksi lasitettu keraaminen esine olivat ehdottomasti suosituimpia. Hiekkakivinen malli koettiin todella epämiellyttäväksi pintarakenteen ja myös tulosteen terävyyden vuoksi. Yksi malleista on tulostettu muovista, tämä koettiin liian epäselväksi ja keveäksi. Myös tähän asiaan kannattaa perehtyä esineen suunnitteluvaiheessa.
Tutkimuksessa kävi ilmi muun muassa. että suuri osa vastanneista on kiinnostunut matkailusta. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että haastateltavat ovat myös kiinnostuneita ja selviävät parhaiten kysymyksistä, jotka koskevat arkkitehtuuria. Tästä voisi tehdä päätelmän, että historiallisia kohteita (esim. linnat, tornit, kartanot, puistot) kannattaa tuottaa näkövammaisille saavutettavaksi esimerkiksi pienoismallien ja kosketeltavien karttojen avulla.




Liite
Haastattelu kysymykset

Nimi
Ikä
Vammautumisikä
Kiinnostunut museoista ennen sokeutumista
Kiinnostunut museoista sokeutumisen jälkeen
Kiinnostunut kuvataiteista ennen sokeutumista
Kiinnostunut kuvataiteista sokeutumisen jälkeen
Kiinnostunut arkkitehtuurista ennen sokeutumista
Kiinnostunut arkkitehtuurista sokeutumisen jälkeen
Kiinnostunut kotimaan matkailusta ennen sokeutumista
Kiinnostunut kotimaan matkailusta sokeutumisen jälkeen
Kiinnostunut ulkomaan matkailusta ennen sokeutumista
Kiinnostunut ulkomaan matkailusta sokeutumisen jälkeen


Ensimmäinen esineryhmä. Tunnistatko esineet, mitä ne esittävät?

	Majakka

 Kirkko
 Tiikeri

Toinen esineryhmä. Tunnistatko esineet, mitä ne esittävät?
	Eifel-torni

Vene
Puijon torni
Luuluistin


Kolmas esineryhmä. Tunnistatko esineet, mitä ne esittävät?

	Kalatan torni

Hyrylän Kirkko
Pyramidi


4. Neljäs esineryhmä. Tunnistatko esineet, mitä ne esittävät? Kumpaa on helpompi tutkia?
Omakotitalo sokeilla ikkunoilla, pienempi
Omakotitalo avoimilla ikkunoilla, suurempi


Viides esineryhmä. Mikä materiaali tuntuu sopivimmalta tähän tarkoitukseen?

Metallinen
Muovinen
Lasitettu keraaminen
Hiekkakivinen

6. Kuudes esineryhmä. Tunnistatko esineet, mitä ne esittävät? Kumpaa on helpompi tutkia?
Pieni kirkko, 4 cm
Iso kirkko 8 cm



