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2010-luvulla teknologiat ovat saavuttaneet tarvittavan tason immersiivisten 

virtuaalikokemusten mahdollistamiseksi ja virtuaalitodellisuuden sovellukset ovat nyt 

ajankohtaisia. Käyttäjän jaloilla liikkumista virtuaalitodellisuudessa on käsitelty 

suhteellisen vähän. Työssä suoritetaan systemaattinen tutkimuskirjallisuuden käsittely 

aiheesta jaloilla liikkuminen virtuaalitodellisuudessa. Suoritetaan haku työssä määriteltyjen 

hakuehtojen mukaisesti ja rajataan pois aiheen kannalta epäolennaiset tutkimukset. Valitut 

tutkimukset analysoidaan ja niille määritellään yhteiset kategoriat, joihin työn tulokset 

pohjautuvat. Luodaan kolme pääkategoriaa: liikkumismuoto, liikkumistyyli ja 

tutkimusnäkökulma. Enemmistö tutkituista artikkeleista käsittelivät juoksumattoja ja 

inertiasensoreita ja useimmissa tutkimuksissa keskityttiin paikallaan kävelyyn. 
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In 2010s technological advances have reached a sufficient level to enable immersive 

virtual experiences and applications of virtual reality are topical. Using user’s feet for 

locomotion in virtual environments has been addressed relatively little. In this work a 

systematic mapping study was carried out for the topic of locomotion using user’s body in 

virtual reality. A search is performed according to predefined criterion and studies not 

essential to the topic are ruled out. Selected research is analysed and common categories 

are defined on which the results are based on. Three main categories are created: form of 

movement, style of movement and research type facet. Majority of the selected research 

handles treadmills and HMDs (Head-Mounted Display) and most research focuses on 

walking-in-place (WIP).  
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1 JOHDANTO 
 

Kiinnostus virtuaalitodellisuutta kohtaan oli merkittävä jo 1990-luvulla. Aikaisemmin VR-

teknologiat (Virtual Reality) ovat törmänneet teknisiin rajoitteisiin, kuten tietokoneiden 

rajalliseen laskentatehoon, joista johtuen ei ole pystytty luomaan tarpeeksi immersiivistä ja 

interaktiivista virtuaaliympäristöä. Odotukset virtuaalitodellisuutta kohtaan olivat 

kasvaneet liian suuriksi, eikä sille luotuja tavoitteita pystytty tuon ajan teknologioilla 

täyttämään. Tämä johti virtuaalitodellisuuden luomien odotusten suosion hiipumiseen. 

(Gutiérrez et al. 2007, 7.)  

 

Viime vuosina markkinoille on tullut laitteita joiden tehot riittävät sujuvan 

käyttökokemuksen aikaansaamiseen, esimerkiksi laajaa näkyvyyttä saanut Oculus Rift. 

Riftin kasvattaman suosion ohella markkinoille on tullut myös muita viihdemarkkinoita 

hallitsevia teknologiatuottajia, jotka ovat julkaisseet omat versionsa kuluttajille 

suunnatuista VR-laitteista. Virtuaalitodellisuuslaitteita on nykyään tarjolla niin 

tietokoneille ja konsoleille kuin älypuhelimillekin. 

 

1.1 Tausta 
 

Käveleminen on ihmiselle luontainen tapa liikkua paikasta toiseen. 

Virtuaalitodellisuudessa liikkumisen näkökulmasta se on tärkeä aktiviteetti luonnolliselta 

tuntuvan immersion luomiseksi. Usein virtuaalitodellisuuden kannalta se ei kuitenkaan ole 

mahdollista fyysisen tilan rajoittuneisuuden vuoksi. (Steinicke 2016, 49.) 

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan yleensä tietokoneella luotua maailmaa, jonka kanssa 

käyttäjä on vuorovaikutuksessa. Luonnollisten käyttöliittymien avulla käyttäjälle pyritään 

tuottamaan immersiivinen kokemus, jonka päämääränä on tuntua todelliselta ja luoda 

illuusio, että käyttäjä olisi itse sisällä virtuaalimaailmassa. (Gutiérrez et al. 2007, 2.) 

Virtuaalitodellisuudessa luonnollisen kaltaisen liikkumisen mahdollistamiseksi on eri 

tapoja. Käyttäjä voi esimerkiksi kävellä liikkuvan alustan päällä jolloin hän etenee 

virtuaalitodellisuudessa vaikka on fyysisesti paikallaan. Näin myös fyysisen tilan tarve 

voidaan rajoittaa. Toinen mahdollinen ratkaisu on niin kutsuttu uudelleenohjattu kävely, 

jossa käyttäjä saa esimerkiksi visuaalista palautetta suoraan kävelemisestä, vaikka 

käveleekin oikeasti ympyrää. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Työn tavoitteena on suorittaa systemaattinen tutkimuskirjallisuuden aiheesta jaloilla 

liikkuminen virtuaalitodellisuudessa. Työssä keskitytään eri tapoihin kulkea 

virtuaalimaailmoissa käyttäen käyttäjän omaa kehoa. Jaloilla liikkuminen on ihmiselle 

ominaisin ja luonnollisin tapa liikkua. Liike voidaan tehdä esimerkiksi juoksumaton, 

sensoreiden tai muun teknologian avulla. Seuranta voidaan suorittaa usealla eri tavalla. 

Jalkojen liikkeitä voidaan seurata joko suorasti tai epäsuorasti esimerkiksi juoksumaton 

avulla, kännykässä tai HMD:ssä olevien inertiasensoreiden tai esimerkiksi jalkoihin 

kiinnitettyjen laitteiden avulla. Käyttäjää voidaan myös seurata kameroiden avulla. Jaloista 

voidaan mitata monia eri ominaisuuksia kuten nopeutta, kiihtyvyyttä, voimaa, suuntaa, 

kulmia ja askellusta. 

 

Tutkimuskysymykset on määritelty seuraavanlaisesti: 

1. Miten voidaan luokitella käyttäjän jaloilla liikkumista virtuaalitodellisuudessa?  

2. Millä eri tavoin on tutkittu käyttäjän jaloilla liikkumista virtuaalitodellisuudessa? 

3. Voidaanko tutkimustulosten perusteella päätellä mitä virtuaalitodellisuudessa 

liikkumisen osa-alueita ei ole vielä tutkittu perusteellisesti; mitkä kaipaavat 

lisätutkimusta? 

Työssä halutaan luoda kokonaiskuva tutkimusalueesta, tehtyjen tutkimusten kattavuudesta 

kokonaiskuvaa ajatellen sekä mitä puutteita mahdollisesti on olemassa koskien 

virtuaalitodellisuudessa jalkojen avulla liikkumista. Tulosten perusteella pyritään 

näyttämään mitä osa-alueita on tutkittu tutkimusten määrän ja niiden painopisteen 

perusteella. Pyritään myös näyttämään tutkimusten määrä, niiden jakautuminen eri 

kategorioihin, kategorioiden samankaltaisuuksia ja mihin tutkimukset ovat keskittyneet 

kunakin vuonna.  

 

Työstä rajataan pois perinteisten syöttölaitteiden käyttö liikkumisessa, esimerkiksi hiiri, 

näppäimistö, joystick ja erilaiset käsin operoitavat ohjaimet. Lisätty todellisuus ja 

lääketieteeseen painottuneet tutkimukset jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, mikäli ne eivät 

olennaisesti liity tutkittavaan aihealueeseen. Lääketieteessä virtuaalitodellisuutta on tutkittu 

eritoten kuntouttamisen apuvälineenä. Työssä ei käsitellä psykologisia aiheita kuten 

virtuaalitodellisuuden luomaa kognitiivista rasitetta tai VR:n tuottamaa mahdollista 
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matkapahoinvointia muistuttavaa fyysistä pahoinvointia, joka syntyy aistien ja koetun 

virtuaalimaailman eroavaisuuksista (Steinicker 2016, 48.). 

 

Tutkimuksen kohdentuessa liikkumiseen jalkojen avulla, pelkästään pään liikuttamisen tai 

nojaamisen avulla toteutettu liikkuminen jätetään myös työn ulkopuolelle. Pään liikuttelu 

useimmiten toteutetaan päähän kiinnitettävien näytelaitteiden avulla (HMD, Head-

Mounted Display). Työhön on kuitenkin sisällytetty HMD:iden kaltaisten laitteiden avulla 

toteutettu pään liikuttaminen jos mukana on myös muun kehon liikuttamisen seurantaa 

esimerkiksi HMD:n liitettävien inertiasensoreiden avulla.  

 

1.3 Työn rakenne 
 

Luvussa 1 esitellään tausta, tavoitteet ja rajaukset. Luvussa 2 esitellään 

tutkimusmenetelmät ja käydään läpi tutkimuksen eri vaiheet ja jaetaan tutkimukset 

luotujen kategorioiden perusteella. Luvussa 3 analysoidaan saadut hakutulokset. Luvussa 4 

pohditaan tulosten vaikutuksia ja tutkimuksen tarvetta tulevaisuudessa. Luvussa 5 annetaan 

yhteenveto tutkimuksesta ja tutkimuksen tuloksista.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Petersen et al. (Petersen et al. 2008) jakoivat systemaattisen tutkimuskirjallisuuden 

käsittelyn viiteen eri vaiheeseen: tutkimuskysymysten määrittely, haun suorittaminen, 

tulosten seulonta, avainsanojen muodostaminen ja tiedon louhiminen ja kartoittaminen. 

Kuva 1 esittelee prosessin eri vaiheet niille kuuluvassa järjestyksessä. 

 

 
Kuva 1. Systemaattisen tutkimuskirjallisuuden käsittelyn eri vaiheet, suomennettu 

lähteeseen (Petersen et al. 2008) perustuen. 

 

Tutkimuskysymysten määrittelyn tavoitteena on muodostaa tutkimuskysymykset joihin 

tutkimuksessa vastataan. Vaiheeseen kuuluu myös testihakujen tekeminen tietokantoihin 

tutkimuskysymysten validoimiseksi. Selvitetään onko aiheesta riittävän paljon aiempia 

tutkimuksia käsiteltäväksi.  

 

Hakuvaiheessa määritellään hakukyselyt tutkimuskysymysten ympärille. Valitaan 

käytettävät tietokannat ja suoritetaan haut käyttäen määriteltyjä hakukyselyitä. 

Hakukyselyitä hiotaan testihakujen aikana, jotta voidaan varmistua kyselyiden koskevan 

määriteltyä aihetta mahdollisimman hyvin.  

 

Tulosten seulonnassa saaduista hakutuloksista halutaan aiheeseen olennaisesti liittyvät 

tutkimukset jotka otetaan mukaan jatkokäsiteltäviksi. Vain työn aiheen kannalta olennaiset 

tulokset valitaan, muut rajataan ulos työstä määriteltyjen rajauskriteerien mukaisesti. 

Avainsanat muodostetaan käymällä läpi hakutulosten abstrakteja ja etsimällä niistä 

oleellisia tietoja, joiden pohjalta voidaan alustaa käytettävät kategoriat. Abstraktien ollessa 

epäselviä katsotaan läpi myös työn esittely ja tulokset. Kategorioiden tarkoituksena on 

luoda kattava yleisnäkymä aihealueeseen ja tuoda esille eri tutkimusten pääpiirteet. Tiedon 

louhimis- ja kartoitusvaiheessa valitut artikkelit käydään läpi ja ne ryhmitellään luotuihin 

kategorioihin. Kategorioita hiotaan myös tämän prosessin aikana. Lopputuloksena saadaan 

asianmukaiset kategoriat ja tutkimukset jaetaan niiden perusteella. Tämän prosessin 

jälkeen tulokset voidaan analysoida ja niistä voidaan luoda systemaattinen kartta. 
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2.1 Hakuvaihe 

 

Hakusanojen määrittämiseksi suoritettiin pienimuotoisia testihakuja useilla erilaisilla 

hakusanoilla ja sanayhdistelmillä. Pääasiassa kokeiltiin termin virtual reality kanssa 

erilaisia liikkumiseen liittyviä käsitteitä. Tavoitteena oli saada sopiva määrä tutkimuksia, 

jotta ne voidaan käsitellä siedettävässä ajassa kuitenkin luoden kattava kokonaiskuva 

tutkittavasta aihealueesta. Liian suurten tai satunnaiselta vaikuttavien hakutulosten 

tuottavien tulosten tapauksessa aluetta rajattiin lisää jotta tiedonkeruuvaiheesta ei tule liian 

pitkä. Liian pieni otos ei antaisi kattavaa kokonaiskuvaa analyysin pohjaksi. Hakusanojen 

muodostamisen tavoitteena oli minimoida aiheeseen kuulumattomien tulosten määrä ja 

maksimoida valittujen artikkelien määrä suhteessa tulosten määrään. 

 

Tutkimuksen aiheen mukaisesti oleellinen hakutermi oli virtual reality, johon yhdistettiin 

muita hakusanoja. Hakusanoina koitettiin erilaisia liikkumiseen liittyviä sanoja ja niiden 

synonyymejä. Eri hakusanoilla saatujen testiotosten tuloksia käytiin lyhyesti läpi etsien 

asiaankuuluvia tutkimuksia. Jos kyseisillä hakusanoilla ei löytynyt lyhyen katselun jälkeen 

olennaisia tutkimuksia, hakukyselyitä tarkennettiin lisähakusanoilla ja tarkemmilla 

hakukriteereillä kuten tietotekniikkaan liittyvät tutkimukset. Tarkennettujen testiotosten 

hakutuloksia käytiin läpi ja jos tuloksista ei tarkennetuista hakukriteereistä huolimatta 

löytynyt olennaisia tutkimuksia, siirryttiin tekemään testiotoksia eri hakusanoilla. 

 

Hakuja suoritettiin erilaisin liikkumiseen liittyvillä hakusanoilla, kuten locomotion, 

treadmill, walking, gait, camera, tracking, navigation, inertial, harness ja smartphone. Osa 

hakusanoista tuotti sopivan määrän tuloksia (50-100 tulosta per tietokanta), mutta 

artikkeleista ei löytynyt aiheeseen suoraan liittyviä tutkimuksia vaan niissä termejä oli 

käytetty eri kontekstissa. Liian isoja hakutuloksia pyrittiin rajaamaan ja väärän kontekstin 

tuloksia tuottaneet hakusanat jätettiin pois tämän työn lopullisista hakusanoista. 

 

Hakutuloksista karsittiin pois kaikki tutkimukset jotka eivät suoraan liittyneet työn 

aiheeseen tai vain sivusivat aihetta. Pois karsittiin myös lääketieteelliset ja kuntouttamiseen 

liittyvät tutkimukset yllä lueteltujen kriteereiden mukaisesti. Myös tutkimukset jotka eivät 

käsitelleet kehon käyttöä liikkumisen työkaluna vaan esimerkiksi tutkivat peliohjainten 
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käyttöä liikkumisessa jätettiin pois hauista. Osassa tietokannoista karsinta suoritettiin 

rajoittamalla tieteenhaara tietojenkäsittelytieteisiin. Muut karsintakriteerien mukaiset 

tutkimukset karsittiin manuaalisesti käymällä läpi lopullisiksi hakutuloksiksi valitut 

tutkimukset. 

 

Pienien ja useiden testiotosten myötä lopullisiksi hakukyselyiksi muodostettiin seuraavat 

kyselyt: 

”virtual reality” AND locomotion 

”virtual reality” AND treadmill 

Haun laajuus rajoitettiin tutkimusten abstrakteihin metadatan sijasta. Metadatasta 

haettaessa tuloksia saatiin liian paljon (>1000). Rajaamalla haku abstrakteihin hakutulosten 

kokonaismäärä saatiin pidettyä siedettävässä lukumäärässä, alle neljässä sadassa. 

Hakukriteereihin ei otettu mukaan vuosirajoituksia. Muita hakukriteereitä olivat 

vertaisarviointi ja tietojenkäsittely kunkin tietokannan salliessa hakuvaihtoehtojen karsinta 

aiheen perusteella.  

 

Haettaviksi tietokannoiksi valittiin osa suurimpia tieteellisiä tietotekniikan artikkeleita 

sisältäviä tietokantoja. Näitä olivat ACM, EBSCO, IEEE, ProQuest ja Springer Link. Muut 

tietokannat kuten Scopus ja Wiley sisälsivät liian vähän hakutuloksia määritellyillä 

hakusanoilla. Taulukossa 1 on eritelty hakutulosten ja valittujen tutkimusten määrä jokaista 

valittua tietokantaa kohden. Springer Link:ssä hakua ei voinut rajoittaa abstraktiin joten 

haku suoritettiin tekstin perusteella ilman vain esikatselu –artikkeleita. Tieteenhaara 

rajoitettiin tietojenkäsittelytieteisiin tai vastaavaan sen ollessa mahdollista. Kaikki 

tutkimukset rajoitettiin vain vertaisarvioituihin tutkimuksiin. 

 

Taulukko 1. Hakutulokset per tietokanta. Taulukossa on listattu kaikkien tulosten määrä 

suhteessa sovittujen kriteerien mukaisesti valittujen tutkimusten määrään. 

Tietokanta Tulosten määrä (kaikki / valitut) 

ACM 48 / 15 

EBSCO 111 / 3 

IEEE 101 / 13 

ProQuest 99 / 6 

Springer Link 33 / 6 

Yhteensä 392 / 43 
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Haun työkaluna käytettiin Excel-taulukkoa johon listattiin kaikki valitut artikkelit, niiden 

metatiedot kuten vuosiluvut ja julkaisualustat. Taulukkoon myös merkittiin kattava listaus 

tutkimusten ominaisista tunnuspiirteistä.  

 

2.2 Hakutulosten kategorisointi 

 

Käyttäen hyödyksi luotua Excel-taulukkoa pystyttiin luomaan alustavat kategoriat. 

Valittujen tutkimusten abstraktit otettiin ylös toiselle Excel-taulukolle, jonka avulla voitiin 

helposti käydä läpi luotuja kategorioita ja parantaa niitä niin kutsutussa 

analysointisilmukassa. Analyysin pohjalta päädyttiin seuraaviin pääkategorioihin: 

liikkumismuoto, liikkumistyyli ja tutkimuksen näkökulma. Prosessin aikana tunnistettiin 

myös muita kategorioita joita ei otettu mukaan virallisiksi kategorioiksi, sillä ne pätevät 

vain osaan tutkimuksista. Tällaisia luokitteluja oli muun muassa askellus, tekoäly, pelit ja 

kuinka moneen suuntaan kyseisillä laitteilla pystyi kulkemaan.  

 

2.2.1 Liikkumismuoto 

 

Liikkumismuoto kuvaa kunkin tutkimuksen pääasiallista teoriaa sille, kuinka käyttäjä voi 

liikkua virtuaalisesti suuriakin matkoja olemalla fyysisesti rajoitetussa tilassa. 

Hakuvaiheessa suoritetun kategorisoinnin aikana tunnistettiin kuusi eri liikkumismuotoa: 

juoksumatot, motorisoidut laitteet, valjaat, inertiasensorit, kamerat ja muihin 

liikkumismuotoihin kuulumattomat tutkimukset. Kuvassa 2 esitetään visuaalisesti 

liikkumistyyppien jakautuminen eri kategorioiden välille.  Yhdessä tutkimuksessa voidaan 

käsitellä useampaa kuin yhtä kategoriaa, esimerkiksi useat juoksumattoja käsittelevät 

tutkimukset hyödynsivät myös HMD:itä immersion luomiseksi. Kuvaajasta huomataan 

valjaiden ja motorisoitujen laitteiden vähäisyys tutkimuksissa koskien 

virtuaalitodellisuudessa liikkumista. Yleiseksi kategorisoiduissa tutkimuksissa ei käsitellä 

liikkumismuotoja, tällaisia ovat esimerkiksi filosofiset tutkimukset joiden päämääränä on 

luoda uusi taksonomia. 
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Kuva 2. Liikkumismuotojen jakautuminen eri osakategorioihin. 

 

Juoksumaton määritelmä pitää sisällään perinteisten yksisuuntaisten juoksumattojen lisäksi 

niistä johdetut variaatiot. Tällaisia ovat esimerkiksi monen juoksumaton yhdistelmät joissa 

käyttäjä voi juosta mihin suuntaan tahansa (Iwata 1999), jokaiseen suuntaan toimivat 

yksittäiset juoksualustat (Boboc et al. 2013; Bülthoff et al. 2011; Bülthoff et al. 2013; 

Chung et al. 2015; Dascalu et al. 2011b; Dascalu et al. 2013; De Luca et al. 2010; De Luca 

et al. 2013; Dong et al. 2010; Fowler et al. 2009; Huang 2003; Kim et al. 2014; Lee et al. 

2016), lineaariset juoksumatot (Chae et al. 2015; Hu et al. 2009) ja kaiteilla varustetut 

pallomaiset rakenteet joiden keskellä on juoksumatto (Bowman et al. 2015). Tyypistä 

riippuen käyttäjä voi liikkua juoksualustalla niin, että hän on kokoajan fyysisesti samassa 

paikassa tai käyttäjä voi liikkua juoksumaton alueen sisällä mutta ei kuitenkaan voi lähteä 

pois juoksualueelta. 

  

Motorisoiduilla laitteilla tarkoitetaan laitteita, joiden avulla käyttäjä voi fyysisesti jalkojaan 

liikuttamalla liikuttaa itseään virtuaalitodellisuudessa. Ne eroavat oleellisesti 

juoksumatoista. Motorisoituihin laitteisiin luetaan jalkoja myötäilevät alustat (Ryu et al. 

2006b), jalkoihin kiinnitettävät motoriset kengät (Choi et al. 1997) joiden avulla voidaan 

simuloida portaita pitkin kävelyä (Cheng et al. 2015) ja tasapainolaudat (Bruno et al. 

2013). Myös juoksumaton kaltaiset laitteet joilla simuloidaan liikkeitä (Ryu et al. 2006a) 

luetaan tähän kategoriaan. 
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Valjaissa käyttäjä ripustetaan kiinni laitteeseen jolloin hän voi liikuttaa kehoaan 

esimerkiksi juoksumattoa pitkin kehon pysyessä samassa paikassa (Bülthoff et al. 2011; 

Huang 2003; Kaufman 2007; Kim et al. 2014; Malaka et al. 2013). Käyttäjä voi joko olla 

täysin paikallaan tai hän voi liikkua määriteltyjen rajojen sisällä. 

 

Inertiasensorit ovat sensoreita jotka ovat kosketuksissa käyttäjään ja seuraavat siten 

käyttäjän liikkeitä. Tällaisia sensoreita on esimerkiksi älypuhelimissa (Bodenheimer et al. 

2017; Folmer et al. 2016; Tegillus 2016), päähän kiinnitettävissä näyttölaitteissa 

(Azmandian et al. 2015; Bodenheimer et al. 2017; Bowman et al. 2015; Bruder et al. 2014; 

Bülthoff et al. 2011; Bülthoff et al. 2013; Chung et al. 2015; Eubanks et al. 2015; Fisher et 

al. 2017; Grechkin et al. 2014; Iwata 1999; Kaufman et al. 2016; Vhandari et al. 2017) ja 

erilaisissa elektromagneettisissa seurantalaitteissa (Eubanks et al. 2015; Huang 2003; Iwata 

1999; Ryu et al. 2006a; Slater et al. 1995). 

 

Käyttäjän liikkuminen voidaan tunnistaa kameroiden avulla (Bhandari et al. 2017; Boboc 

et al. 2013; Bodenheimer et al. 2017; Bülthoff et al. 2011; Cheng et al. 2015; Dascalu et al. 

2011a; De Luca et al. 2013; Fowler et al. 2009; Kaufman 2007; Kaufman et al. 2016). Yksi 

esimerkki käytetyistä laitteista on Microsoft Kinect (Bodenheimer et al. 2017). Kameroihin 

sisältyy myös tutkat kuten kaikuluotaimet (Kim et al. 2014), jotka havaitsevat käyttäjän 

laitteen tuottaman äänen heijastuksen perusteella. 

 

2.2.2 Liikkumistyyli 

 

Liikkumistyyli kuvaa tapaa miten käyttäjä toimii fyysisesti virtuaalisen liikkeen aikaan 

saamiseksi. Liikkumistyyli jaetaan kolmeen osaan: paikallaan kävelyyn (WIP, Walking-In-

Place), uudelleenohjattuun kävelyyn ja muihin liikkumistapoihin. WIP:ssä käyttäjä on itse 

paikallaan mutta liikuttaa jaloillaan alustaa jonka liikkeiden perusteella käyttäjää liikkuu 

virtuaalimaailmassa. Uudelleenohjatussa kävelyssä käyttäjä kulkee vapaasti fyysisessä 

ympäristössä ja häntä ohjaillaan esimerkiksi visuaalisen palautteen avulla jotta hän pysyy 

määritellyn alueen sisällä. Tällöin käyttäjästä esimerkiksi voi tuntua kuin hän kävelisi 

suoraan vaikka todellisesti kiertää ympyrää. Muut tavat sisältävät esimerkiksi jalkoihin 
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kiinnitettävät mekaaniset kengät jotka simuloivat portaiden nousua ja juoksumatot (Cheng 

et al. 2015), joissa käyttäjä voi rajoitetussa määrin liikkua pääsemättä pois matolta.  

 

2.2.3 Läpikäydyn kirjallisuuden tutkimusnäkökulmat 

 

Wieringa et al. (Wieringa et al. 2006, 105-106.) esittelivät luokittelun tutkimuksen eri 

näkökulmille, joka on esitelty taulukossa 2. Luokittelu jakaa tutkimukset kuuteen eri 

ryhmään: arvioiva tutkimus, ratkaisuehdotus, validaatiotutkimus, filosofinen tutkimus, 

mielipidetutkimus ja henkilökohtaiseen kokemukseen perustuva tutkimus. Tutkimuksen 

näkökulma kategorisoidaan yllä esitellyn luokittelun mukaisesti. Työn alkuvaiheessa 

luokittelu oli yksinkertaistetumpi, mutta huomattiin tarve kattavammalle luokittelulle. 

 

Taulukko 2. Luokittelu tutkimusten eri näkökulmille (Wieringa et al. 2006) 

Kategoria Kuvaus 

Arvioiva tutkimus Menetelmän tai työkalun toteutus käytännössä. 

Ratkaisuehdotus Ehdotus menetelmästä tai työkalusta ratkaisuna ongelmaan, voi 

olla joko uusi tai lisää olemassaolevaan tutkimukseen. 

Validaatiotutkimus Selvittää uuden menetelmän tai työkalun käytännöllisyyden, 

esimerkiksi prototyyppi. 

Filosofinen tutkimus Uuden näkökulman esittely, esimerkiksi taksonomia. 

Mielipidetutkimus Tekijän mielipide asiasta. 

Henkilökohtaiseen 

kokemukseen  

perustuva tutkimus 

Selvittää mitä ja miten kirjoittaja on tehnyt käytännössä. 
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3 TULOSTEN KARTOITUS 
 

Hakutulosten kategorisoinnin tuloksista luotiin moniulotteinen diagrammi (taulukko 3), 

jonka avulla luodaan helposti ymmärrettävä yleiskuva. Diagrammin keskellä 

pystysuunnassa on liikkumismuoto, x-akselilla vasemmalla liikkumistyyli ja x-akselilla 

oikealla tutkimuksen näkökulma Wieringa et al:n (2006) mukaisesti. 

 

Taulukko 3. Hakutulosten jakautuminen eri kategorioiden välille. Pystyakselilla 

liikkumismuoto, vaaka-akseleilla liikkumistyyli ja tutkimuksen näkökulma. Tummempi 

väri kuvaa suurempaa lukua. 

 

 

3.1 Juoksumatot 

 

Tutkimukset koskien juoksumattoja jakautuivat pääasiassa validaatiotutkimuksiin ja 

kokemukseen perustuviin tutkimuksiin. Arvioivia tutkimuksia ja ratkaisuehdotuksia oli 

kutakin yksi kappale. Juoksumattoja koskevat tutkimukset jakautuivat uusien toteutusten 

(Bülthoff et al. 2011; Dascalu et al. 2011; Chae et al. 2015; Hu et al. 2009; Huang 2003; 

Iwata 1999; Kang et al. 2014; Kim et al. 2014; Lee at al. 2016; Liu et al. 2007), 

ohjausmallien (Chung et al. 2015; De Luca et al. 2010; De Luca et al. 2013; Kim et al. 

2014) ja erilaisten systeemien (Boboc et al. 2013; Dascalu et al. 2010; Dong et al. 2010; 

Fowler et al. 2009) esittelyyn ja validointiin. Viidessä tutkimuksessa (Fowler et al. 2009; 

Kang et al. 2014; Chae et al. 2015; Dong et al. 2010; Liu et al. 2007) esiteltiin omaan 

kokemukseen perustuneet tutkimukset, joissa tutkijat olivat kehittäneet omat 

juoksumattoihin liittyvän toteutuksensa ja esittelevät mitä olivat toteuttaneet ja miksi. 
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Yhdessä tutkimuksessa vertailtiin olemassa olevien liikkumistekniikoiden eroja (Bowman 

et al. 2015). Yhdessä tutkimuksessa arvioitiin toteutettua laitetta, joka oli rakennettu 

seurauksena aiempien prototyyppien päätelmien pohjalta (Iwata 1999). Kaksi tutkimusta 

esittelivät ratkaisuehdotuksena uudenlaisen juoksumaton ohjausjärjestelmän (Dascalu et al. 

2010; De Luca et al. 2010).  

 

Liikkumistyylin näkökulmasta juoksumattoja on tutkittu vain paikallaan kävelyn 

mekanismina. Yhdessäkään tutkimuksessa ei keskusteltu uudelleenohjatusta kävelystä, 

lukuun ottamatta juoksumatoista mukautettuja, motorisoituihin laitteisiin luettuja 

juoksumaton variaatioita (Ryu et al. 2006a). Juoksumatot määritelmänsä mukaisestikin 

keskittyivät siihen, että käyttäjä on mahdollisimman paikoillaan liikuttamalla mattoa 

käyttäjän jalkojen alla mukaillen käyttäjän liikkeitä. Juoksumatot jotka eivät kuuluneet 

yhteenkään liikkumistyylin kategoriaan on sisällytetty motorisoituihin laitteisiin.  

 

3.2 Motorisoidut laitteet 

 

Motorisoituja laitteita koskevista tutkimuksista neljä on validaatiotutkimuksia, yksi on 

arvioiva tutkimus ja yksi on kokemukseen perustuva tutkimus. Ryu et al. esittelivät uuden 

navigointialgoritmin liikkumisrajapintoja varten (Ryu et al. 2006b) ja tekivät uuden 

liikkumisrajapinnan joka mahdollistaa kävelemisen erilaisissa virtuaalimaastoissa luomalla 

äärettömän lattian yhdistelemällä useita pintoja (Ryu et al. 2006a). Bowman et al. 

(Bowman et al. 2015) vertailivat erilaisia luonnollisia, semi-luonnollisia ja epäluonnollisia 

liikkumistekniikoita ja tutkimuksessaan Choi et al. (Choi et al. 1997) kehittivät mekaanisen 

jalkoihin kiinnitettävän liiketunnistimen joka mahdollistaa vapaan liikkumisen. Bruno et 

al. (Bruno et al. 2013) arvioivat uutta lähestymistapaa paikallaan kävelyyn hyödyntämällä 

tasapainolautaa. Cheng et al. (Cheng et al. 2015) esittelivät jalkoihin kiinnitettävän laitteen 

jolla simuloidaan portaiden kävelyä. 

 

Motorisoitujen laitteiden kohdalla liikkumistyylit jakautuvat paikallaan kävelyyn ja muihin 

liikkumistyyleihin. Motoriset laitteet ovat perinteisesti jäykkiä ja voidaan olettaa 

uudelleenohjatun kävelyn vaativan tietyn tasoisen luonnolliselta tuntuvan 

kävelykokemuksen. Hitaassa liikkeessä on hankalaa hahmottaa suuntaa, joten HMD:n 
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käyttäminen motorisen laitteen kanssa voisi toimia hyvin myös uudelleenohjatun 

kävelemisen näkökulmasta. 

 

3.3 Valjaat 

 

Tutkimukset joissa käsiteltiin valjaita jakautuvat kolmeen validaatiotutkimukseen ja yhteen 

ratkaisuehdotukseen. Malaka et al. (Malaka et al. 2013) esittelivät rajapinnan jossa käyttäjä 

ripustetaan vartalosta niin, että jalat koskettavat maahan ja vähäkitkaisen materiaalin avulla 

simuloidaan kävelemistä. Bülthoff et al. (Bülthoff et al. 2013) esittelivät 

juoksumattosysteemin, jossa käyttäjä on ripustettu valjaisiin ja hän voi kävellä eri suuntiin 

juoksumatolla kuitenkaan lähtemättä pois sen alueelta. Huang (Huang 2003) esitteli kiekon 

muotoisen kuulalaakereista koostuvan liikkumismekanismin ja sen prototyypin. 

Tutkimuksessaan Kaufman (Kaufman 2007) ehdotetti valjasmekanismia koko kehon 

laajuisen liikkeen mahdolllistamiseksi.  

 

Useimmissa tapauksissa valjaiden tarkoitus on pitää käyttäjä paikallaan (Malkaa et al. 

2013; Kaufman 2007; Huang 2003). Bülthoff et al. (Bülthoff et al. 2011) esittivät 

juoksumaton, jossa käyttäjä voi liikkua rajatun alueen rajojen sisällä. Valjaita käytettäessä 

täysin vapaa liikkuminen ei ole mahdollista, koska valjaat on aina kiinnitetty johonkin.  

 

3.4 Inertiasensorit 

 

Inertiasensoreita koskevista tutkimuksista kymmenen oli validaatiotutkimuksia, kolme 

arvioivaa tutkimusta, kaksi kokemukseen perustuvaa tutkimusta ja yksi ratkaisuehdotus. 

Fisher et al. (Fisher et al. 2017) tutkivat käyttäjän uudelleen ohjaamista suljetun tilan 

sisällä, Azmandian et al. (Azmandian et al. 2015) myös HMD:tä hyödyntäen. Bodenheimer 

et al. (Bodenheimer et al. 2017) tutkivat hands-free navigointia HMD:n kanssa suurissa 

virtuaaliympäristöissä, Bhandari et al. (Bhandari et al. 2017) esittelivät liikkumistekniikan 

jossa voidaan saumattomasti vaihtaa normaalin kävelyn ja paikallaan kävelyn välillä. 

Slater et al. (Slater et al. 1995) tutkivat paikallaan kävelyä elektromagneettisten 

liikkeentunnistussensoreiden avulla. Huang (Huang 2003) esitteli liikkumismekanismin 
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käyttäen HMD:tä ja jalkasensoreita. Folmer et al. (Folmer et al. 2016) käyttivät 

älypuhelimen sisäänrakennettuja inertiasensoreita käyttäjän askelten mittaukseen. Chung et 

al. (Chung et al. 2015) ehdottivat VR-simulaattoria käyttäen kahdentyyppisiä 

liikkeentunnistussensoreita. Ryu et al. (Ryu et al. 2006a) ehdottivat uutta 

liikkumisrajapintaa jonka avulla voidaan luoda ääretön alue yhdistelemällä useita pintoja ja 

seuraamalla käyttäjän liikkeitä magneettisten askeljäljittimien avulla. Bowman et al. 

(Bowman et al. 2015) vertailivat epäluonnollisia ja lähes luonnollisia liikkumistekniikoita 

HMD:tä käyttäen. 

 

Kaufman et al. (Kaufman et al. 2016) ehdottivat järjestelmää jolla voidaan yhdistää oikea 

ja virtuaalinen maailma luomalla olemassa olevaa aluetta vastaava virtuaaliympäristö. 

Iwata (Iwata 1999) kehitti ja arvioi laitteen, jonka avulla luodaan käyttäjälle kokemus 

kävelemisestä. Grechkin et al. (Grechkin et al. 2014) tutkivat kuinka kokonaisvaltaisen 

VR-järjestelmän eri ominaisuudet vaikuttavat käyttäjän käyttäytymiseen vertailemalla 

erilaisia VR-järjestelmiä. Tegillus (Tegillus 2016) esitteli yksityiskohtaisen luokittelun, 

joka auttaa muun muassa tutkijoita selvittämään liikkumistekniikoiden olennaisia 

osatekijöitä. Eubanks et al. (Eubanks et al. 2015) esittelivät siirreltävän inertiasensoreilla 

varustetun VR-järjestelmän. Bruder et al. (Bruder et al. 2014) ehdottivat käyttörajapintaa 

luonnollisen kävelyn tueksi potentiaalisesti äärettömässä virtuaalisessa maailmassa 

käyttäen uudelleenohjattua kävelemistä. 

 

Liikkumistyylin osalta inertiasensoreita käsittelevät tutkimukset sivusivat jokaista 

määriteltyä liikkumistyylin kategoriaa. Paikallaan kävelyä käsitellään yhdeksässä 

tutkimuksessa, uudelleenohjattua kävelemistä viidessä ja muita tyylejä kahdessa 

tutkimuksessa.  

 

3.5 Kamerat 

 

Kameroita käsittelevistä tutkimuksista neljä oli validoivia, kaksi arviovia, kaksi 

kokemukseen perustuvaa tutkimusta ja yksi oli ratkaisuehdotus. Boboc et al. (Boboc et al. 

2013) esittelivät ja validoivat monisuuntaisen virtuaalitodellisuudessa navigointiin 

tarkoitetun VR-järjestelmän. Bhandari et al. (Bhandari et al. 2017) esittelivät hybridin 



 

 

 

 

17 

hands-free liikkumistekniikan jossa käyttäjän sijaintia tarkkaillaan kameroiden ja HMD:n 

avulla. Bodenheimer et al. (Bodenheimer et al. 2017) selvittivät eri hands-free metodien 

eroja käyttäen muun muassa Kinectiä. De Luca et al. (De Luca et al. 2013) esittelivät VR-

järjestelmän, jossa juoksumaton päällä olevan käyttäjän sijainti saadaan käyttäen 

yläpuolella olevaa kameraa. Kim et al. (Kim et al. 2014) toteuttivat 

impedanssihallintajärjestelmän joka mahdollistaa luonnollisen liikkumisen ilman 

mekaanisia kiinnikkeitä. 

 

Dascalu et al. (Dascalu et al. 2011a) keskittyvät tiettyihin kävelymalleihin jotka 

luonnehtivat käyttäjän kävelyaikomuksen. Kaufman et al. (Kaufman et al. 2016) ehdottivat 

järjestelmää jossa luodaan oikeaa maailmaa mukaileva virtuaalimaailma. Fowler et al. 

(Fowler et al. 2009) rakensivat kamerapohjaisen liikkumisjärjestelmän. Kaufman 

(Kaufman 2007) teki valjasmekanismin jossa kamerajärjestelmä seuraa käyttäjän liikkeitä. 

Kahdeksan tutkimusta käsittelivät paikallaan kävelyä ja yksi tutkimus uudelleenohjattua 

kävelyä. 

 

3.6 Kategorittomat tutkimukset 

 

Osa tuloksista ei kuulunut mihinkään tässä työssä käytettyyn luokittelukategoriaan. 

Yhdessä tutkimuksessa käsiteltiin uudelleenohjattua kävelemistä teoreettisesta 

näkökulmasta, jossa Bowman et al. (Bowman et al. 2016) loivat uuden taksonomian 

uudelleenohjatun kävelyn tekniikoista. Tutkittiin usean samanaikaisen käyttäjän 

törmäyksen estämiseksi tehtyä törmäysten välttämistekniikkaa (Sra 2016) ja -strategiaa 

(Azmandian et al. 2017), luonnollista navigointia virtuaalitodellisuudessa (Bruder et al. 

2012) ja automatisoitiin uudelleenohjatun kävelemisen ennustamista (Azmandian et al. 

2016). Bülthoff et al. (Bülthoff et al. 2011) vertailivat perinteisten ja luonnollisten 

rajapintojen käyttöeroja virtuaalisissa ympäristöissä kävelemisessä. 
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3.7 Tulokset liikkumistyylin näkökulmasta 

 

Liitteessä 1 on esitelty hakutulosten jakautuminen eri liikkumistyyleihin. Perinteisesti 

VR:ssä käyttäjä pysyy paikallaan. Tämä on ristiriidassa uudelleenohjatun kävelyn 

teorioiden ja sovellusten kanssa, jotka käyttävät hyödyksi fyysisen ympäristön rajoitettua 

tilaa tehokkaasti. Tämä tehdään joko luomalla virtuaalista ympäristöä mukaileva fyysinen 

ympäristö tai huijaamalla ihmisen aisteja esimerkiksi saamalla heidät tuntemaan 

kävelevänsä suoraan mutta todellisuudessa he kävelevätkin kehää pitkin ympyrää. Tämän 

työn tutkimuksissa käytetään pelkästään visuaalista uudelleenohjaamista käyttäen HMD:itä 

tai näyttöjä.  

 

Enemmistö valituista tutkimuksista käsittelivät paikallaan kävelyä ja sitä hyödyntäviä 

teknologioita. Tutkimuksista yksikään juoksumattoja, motorisoituja laitteita tai valjaita 

käsittelevä tutkimus ei käsittele uudelleenohjattua kävelemistä. Pelkästään 

inertiasensoreita, kameroita ja teoriaa käsittelevät artikkelit käsittelivät uudelleenohjattua 

kävelemistä. On kuitenkin mahdollista yhdistää uudelleenohjattu käveleminen ja 

esimerkiksi juoksumatot seuraamalla käyttäjän pienempiä liikkeitä ja nyansseja 

juoksumaton rajoitetun pinta-alan rajoissa. Osassa tutkimuksista käsiteltiin muita tapoja 

liikkua kuin WIP:tä tai uudellenohjattua kävelyä kuten Fisher at al:n (Fisher et al. 2017) 

tutkimuksessa, tai WIP:n ja uudelleenohjatun kävelyn yhdistelmiä. Tutkituista 

tutkimuksista yhdessäkään ei käsitelty esimerkiksi kuulon avulla tehtävää 

uudelleenohjaamista.  

 

3.8 Tulokset  tutkimusnäkökulmasta 

 

Liitteessä 2 on eroteltu hakutulosten jakauma tutkimusten näkökulman perusteella. 

Virtuaalitodellisuus on enenevässä määrin vähentämässä käyttäjien todellisuuden tuntua ja 

tulee lisäämään kysymyksiä moraalisuudesta ja muista filosofisista aiheista. Kaikista 

hakutuloksista vain kaksi oli filosofisesta näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia. Tutkimukset 

jotka kuuluvat kategoriaan Yleiset keskittyivät ratkaisuehdotuksiin ja filosofisiin 

tutkimuksiin. Tämä on loogisesti ajatellen järkevää, sillä kategoriassa on käytännössä vain 

teoreettisia tutkimuksia. Kaikki kategoriat noudattivat samaa jakautumaa 
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validaatiotutkimusten, arvioivien tutkimusten, henkilökohtaiseen kokemukseen 

perustuvien tutkimusten ja ratkaisuehdotusten välillä. Suhteellisesti eniten kokemukseen 

perustuvia tutkimuksia tehtiin juoksumatoista. 

 

Validaatiotutkimuskategoria oli suosituin ja useimmissa tapauksissa tutkimuksissa 

validoitiin uutta lähestymistapaa, laitetta tai mallia jonka tarkoituksena oli saada VR-

kokemuksesta vakuuttavampi ja luonnollisempi. Kaikissa kategorioissa 

validaatiotutkimukset olivat eniten käsitelty aihe. Arvioivia tutkimuksia, kokemukseen 

perustuvia tutkimuksia ja ratkaisuehdotuksia oli yhtäläinen määrä. Validaatiotutkimuksia 

oli paljon mutta on myös tarve että niitä arvioidaan muiden tutkijoiden toimesta. 

Validaatiotutkimusten mahdollistamiseksi on myös syytä tuottaa ratkaisuehdotuksia joissa 

esitellään uusia tapoja tehdä asioita. Myös mielipidetutkimuksilla on merkittävä rooli, jotta 

saadaan keskustelua aikaiseksi VR-yhteisöjen keskuudessa.  

 

Tutkimusalue on käytännönläheinen ja valtaosa tutkimuksista joko esittelee uutta 

tekniikkaa tai teknologiaa. Suurin osa tutkimuksista on validaatiotutkimuksia. Filosofisia 

tutkimuksia oli kaksi ja mielipidetutkimuksia ei yhtäkään. Liikkuminen on tärkeä osa 

virtuaalitodellisuuden soveltamisen kannalta. Valtavirtaistumisen kannalta filosofisia ja 

mielipiteitä esiin tuovia tutkimuksia tarvitaan lisää. Muuten voidaan tulla tilanteeseen, 

jossa virtuaalitodellisuuden applikaatiot kehittyvät kapeaan suuntaan. On tärkeää käsitellä 

asioita avoimesti ja monipuolisesti ja pohtia useita eri näkökulmia.  

 

3.9 Tutkimusnäkökulman ja liikkumistyylin yhteys 

 

Taulukko 4 näyttää yhteyden tutkimusnäkökulman ja liikkumistyylin välillä. Voimme 

huomata eroavaisuuksia verrattaessa aikaisemmin tehtyyn analyysiin liikkumismuotojen ja 

liikkumistyylien välillä. Useimmat validaatiotutkimukset ja kokemukseen perustuvat 

tutkimukset ovat keskittyneet WIP-näkökulmaan. Uudelleenohjattua kävelyä käsitellään 

pääasiassa ratkaisuehdotuksissa ja validaatiotutkimuksissa. Muuten jakauma on 

samanlainen kuin olemme huomanneet aiemmissa kappaleissa. Tarkemmin tarkasteltuna 
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voimme huomata, että toinen filosofisista tutkimuksista käsittelee uudelleenohjattua 

kävelemistä, toinen ei käsittele mitään liikkumistyyliä. 

 

Taulukko 4. Liikkumistyylin ja tutkimuksen näkökulman suhde toisiinsa. Pystyakselilla 

liikkumistyyli ja vaaka-akselilla tutkimuksen näkökulma. Tummempi väri kuvaa 

suurempaa lukua. 

 
 

3.10 Julkaisujen alustat ja määrä 

 

Tutkimusten julkaisualustat ovat monipuolisia. Tutkimukset ovat pääasiassa julkaistu 

erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä lehdissä ja konferensseissa. Osa tutkimuksista tulee 

virtuaalitodellisuuteen liittyvistä konferensseista. Tutkimusalustoja on muun muassa 

robotiikkaan, innovaatioon, grafiikkaan ja multimediaan liittyvät tapahtumat.  

 

Kuvassa 3 on eritelty työn hakukriteerit täyttävien julkaisujen määrä kutakin vuotta 

kohden. Ensimmäinen hakukriteereitä vastaava tutkimus on vuodelta 1995. Kuvaajasta 

nähdään tutkimusten kasvun alkavan vuodesta 2006 lähtien. Virtuaalitodellisuudessa 

erityisesti jaloilla liikkumista koskevaa tutkimusta on tehty vähän, vaikka 

virtuaalitodellisuus on ollut esillä jo 1950-luvulta asti. Mahdollinen syy tutkimusten 

vähäisyyteen kyseisillä hakusanoilla voi olla aiheen toissijaisuus, eikä sitä usein nosteta 

pääaiheeksi virtuaalitodellisuutta koskevissa tutkimuksissa. 
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Kuva 3. Julkaisut per vuosi. Ensimmäinen hakukriteerejä vastaava tutkimus on vuodelta 

1995. Haku suoritettiin hakukyselyllä virtual reality AND (locomotion OR treadmill). 
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4 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Enemmistö tutkimuksista käsittelivät juoksumattoja ja inertiasensoreita. Kameroita 

koskevia tuloksia oli keskimääräisesti ja motorisoituja laitteita ja valjaita koskevia 

hakutuloksia vähän. Kameroita koskevat tutkimukset pääsääntöisesti käsittelivät 

liikkumista muiden liikkumismuotojen kanssa, jossa käyttäjä käyttää esimerkiksi HMD:tä 

tai juoksumattoa kameroiden kanssa. Vain yhdessä tutkimuksessa (Dascalu et al. 2011a) 

tutkittiin pelkästään kameraa liikkumismuotona.  

 

Juoksumattojen käyttäminen käyttäjän liikkumiseen jaloilla on suhteellisen yksinkertainen 

tapa toteuttaa käyttäjältä saadun palautteen vastaanottaminen. Juoksumatto liikkuu 

päinvastaiseen suuntaan kuin käyttäjä haluaa kulkea ja se voidaan kääntää virtuaaliseksi 

liikkeeksi. Ne ovat kuitenkin isoja ja ne tarvitsevat paljon materiaaleja verrattuna 

esimerkiksi inertiasensoreihin ja kameroihin. Materiaalin määrän kasvaessa myös 

laitteiden hinnat kasvavat. HMD:t pyritään suunnittelemaan kevyiksi ja pieniksi, jotta niitä 

olisi helppo pitää käyttäjän päässä pidempiäkin aikoja. Ne myös vaativat paljon vähemmän 

materiaaleja kuin juoksumatot. HMD:llä on verrattain helppo luoda immersiivinen 

virtuaalikokemus sillä ne hyödyntävät ihmisen visuaalista aistia ja mahdollisesti myös 

kuuloaistia sisäänrakennettujen kuulokkeiden avulla. 

 

Kameroita käytettäessä kaikki käyttäjän liikkeet tulee tunnistaa analysoimalla käyttäjästä 

otettua videokuvaa. Konenäön hyödyntäminen käyttäjän liikkeiden erottelemiseksi on 

matemaattisesti haastavaa eikä pakosti yhtä tarkkaa kuin sensoreiden tai mekaanisten 

vastaanottimien käyttäminen. Mekaaniset laitteet ja valjaat ovat epätavallisempia tapoja 

liikkumiseen eivätkä ole tutkimuksen hakukriteerien rajoissa kovin yleisiä. Usein valjaat 

kuvitellaan avustaviksi välineiksi, ei pääasiallisiksi syöttölaitteiksi. 

 

Motorisoituja laitteita ja valjaita koskeva tutkimus oli hajanaista, eikä tuloksista voida 

tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Motorisoitujen laitteiden kohdalla esiteltiin uusia ja 

toisistaan poikkeavia toteutuksia ja rajapintoja. Kaksi tutkimusta (Ryu et al. 2006a; Ryu et 

al 2006b) olivat samalta tutkijaryhmältä ja liittyivät samaan aiheeseen. Myöhempi oli 

jatkoa edeltävälle tutkimukselle. Valjaita koskevat hakutulokset jakautuvat konsepteihin, 
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joissa kävellään paikallaan ja konsepteihin, joissa käyttäjä voi liikkua rajoitetun alustan 

alueella. Muuten tutkimukset olivat liian jakautuneita johtopäätösten tekemiseksi. Nähtyjen 

tulosten perusteella voidaan hakukriteerien rajoissa todeta, että tarvitaan lisää tutkimusta 

koskien motorisoituja laitteita ja valjaita virtuaalitodellisuudessa liikkumisen 

näkökulmasta. 

 

Liikkumistyylin analysoinnista saatujen tulosten mukaisesti voimme tulla johtopäätökseen, 

että on olemassa tarve uusille tutkimuksille koskien uudelleenohjattua kävelyä ja muita 

kävelytyylejä kuin WIP:ä. Puhtaasti teoreettisia tutkimuksia on vain muutama ja niillekin 

on lisätarve. Liikkumistapojen jakauma on vaihteleva, mutta useimmat tutkimukset 

keskittyivät juoksumattoihin ja inertiasensoreihin jättäen valjaat, motorisoidut laitteet ja 

kamerat vähemmälle huomiolle. Uudelleenohjattua kävelyä ei ole käsitelty juurikaan 

juoksumattojen, motorisoitujen laitteiden eikä valjaiden osalta. Näitä aihealueita voitaisiin 

mahdollisesti tutkia lisää tulevaisuudessa. Painavien ja jäykkien motorisoitujen laitteiden 

kohdalla uudelleenohjatun kävelyn toteuttaminen voisi kirjoittajan mielestä olla helppoa, 

sillä hitaasti liikkuessaan ihminen helposti ei kiinnitä huomiota pieniin asioihin kuten 

vähäiseen kiertoliikkeeseen. Esimerkiksi mekanisoitujen kenkien kanssa paritettu HMD 

voisi potentiaalisesti ohjata käyttäjää liikkumaan ympyrää rajoitetussa tilassa samalla kun 

käyttäjästä tuntuisi, että hän liikkuisi suoraan eteenpäin. Muita uudelleenohjattua kävelyä 

koskevia tutkimuksia voidaan tehdä enemmän matemaattisesta näkökulmasta: törmäyksen 

välttäminen rajoitetussa tilassa monen käyttäjän sovelluksissa, käyttäjän liikkeiden 

ennustaminen paremmin optimoitujen karttojen generoimiseksi, käyttäjän navigoinnin 

analysoiminen törmäysten välttämiseksi. 

 

Liikkumistapojen ja liikkumistyylien kategorisointi on suhteellisen karkeasti toteutettu 

tässä työssä. Kategorioiden hahmottaminen vaatisi lisätutkimusta, mutta tämän työn 

rajoitetun laajuuden sisällä muita kategorioita ei onnistuttu havaitsemaan. Hakukriteerien 

määrittelyssä haasteena oli karsia pois virtuaalitodellisuutta koskeva liikkuminen jossa ei 

käytetä käyttäjän omaa kehoa vaan esimerkiksi perinteisiä ohjaimia. Kategorisoinnin 

yksityiskohtaisuus on kuitenkin otoksen kokoon nähden suuri. Mikäli kategoriat olisivat 

olleet yleistetympiä olisi tuloksista voinut saada vakuuttavampia. Tuloksia voidaan 
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kuitenkin pitää suuntaa antavina ja prosessissa tunnistettiin tutkimusten painotuksen 

pääkategoriat. 

 

Alun perin itsestäänselviltä tuntuvat hakusanat eivät tuottaneet haluttuja hakutuloksia. 

Työn kattavuuteen vaikutti suoraan myös henkilömäärän ja ajan vähyys. Hakuvaiheessa 

siedettäväksi hakutulosten määräksi työn kirjoittaja arvioi 200-400 tutkimusta. Suhteellisen 

pieni otoskoko nopeutti tutkimusprosessia mutta myös pienentää saatujen tulosten 

uskottavuutta.  
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5 YHTEENVETO 

 

Työssä luotiin yleiskuva tutkimusalueesta, rakennettiin luokittelu aiheesta ja selvitettiin 

mitkä osa-alueet kaipaavat lisätutkimusta. Toteutettiin systemaattinen 

tutkimuskirjallisuuden käsittely aiheesta Jaloilla liikkuminen virtuaalitodellisuudessa. 

Hakukriteereiksi valittiin virtual reality AND (locomotion OR treadmill) ja hakutuloksista 

valittiin aiheeseen liittyvät tutkimukset. Liikkumista yleisemmin koskevat hakukyselyt 

kuten moving in virtual reality tuottivat lisärajauksista huolimatta valtavat määrät tuloksia 

ja niitä oli pääosin käytetty aiheen kannalta väärässä kontekstissa. Hakutuloksia saatiin 

yhteensä 43kpl useasta eri tietokannasta. Työssä käyttäjän jaloilla liikkuminen luokiteltiin 

kolmeen pääkategoriaan: liikkumistapa, liikkumistyyli ja tutkimuksen näkökulma. 

Liikkumistapa jaoteltiin viiteen alakategoriaan juoksumatot, mekaaniset laitteet, valjaat, 

inertiasensorit ja kamerat. Tutkimustyypit luokiteltiin Wieringa et al:n (Wieringa et al. 

2006) mukaisesti viiteen eri tutkimusnäkökulmaan. Tutkimusten näkökulmat tunnistettiin 

luokittelun mukaisesti ja nähtiin millä eri tavoin liikkumista on tutkittu. 

Validaatiotutkimuksia oli määrällisesti eniten, filosofisia tutkimuksia ja 

mielipidetutkimuksia ei juurikaan ollut. Liikkumistyylien analysoinnista saatujen tulosten 

mukaisesti voimme päätellä, että on tarve lisätutkimuksille koskien uudelleenohjattua 

kävelyä ja muita kävelytyylejä kuin paikallaan kävelyä. Enemmistö tutkimuksista 

käsittelivät juoksumattoja ja inertiasensoreita. Motorisoituja laitteita ja valjaita koskeva 

tutkimus oli hajanaista, eikä niiden perusteella voitu tehdä vahvoja johtopäätelmiä. 

Hakutulosten määrä oli rajallinen mutta tutkimustuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. 
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LIITE 1.  Hakutulokset liikkumistyylin perusteella 

 

 Juoksumatto Motorisoitu 

laite 

Valjaat Inertiasensori Kamera Yleinen 

Paikallaan 

kävely 

Boboc et al. 2013; 

Bowman et al. 

2015; Chae et al. 

2015; Chung et al. 

2015; Dascalu et 

al. 2010; Dascalu 

et al. 2011b; De 

Luca et al. 2010; 

De Luca et al. 

2013; Dong et al. 

2010; Fowler et al. 

2009; Iwata 1999; 

Hu et al. 2009; 

Huang 2003; 

Kang et al. 2014;  

Kim et al. 2014; 

Lee et al. 2016; 

Liu et al. 2007) 

(Bowman 

et al. 2015; 

Bruno et al. 

2013; Ryu 

et al. 

2006b) 

(Huang 

2003; 

Kaufman 

2007; 

Malaka 

et al. 

2013) 

(Bhandari et 

al. 2017; 

Bodenheimer 

et al. 2017; 

Bowman et 

al. 2015; 

Chung et al. 

2015; Folmer 

et al. 2016; 

Huang 2003 

Iwata 1999;  

Slater et al. 

1995; 

Tegillus 

2016)  

(Bhandari et 

al. 2017; 

Boboc et al. 

2013; 

Bodenheimer 

et al. 2017;  

Dascalu et 

al. 2011a; De 

Luca et al. 

2013; Fowler 

et al. 2009; 

Kaufman 

2007; Kim et 

al. 2014) 

 

Uudelleen- 

ohjattu 

kävely 

   (Azmandian 

et al. 2015; 

Bruder et al. 

2014; 

Eubanks et 

al. 2015; 

Fisher et al. 

2017; 

Kaufman et 

al. 2016) 

(Kaufman et 

al. 2016) 

(Azmandian 

et al. 2016; 

Azmandian 

et al. 2017; 

Bruder et 

al. 2012; 

Sra 2016) 

Muu (Bülthoff et al. 

2011) 

(Cheng et 

al. 2015; 

Choi et al. 

1997; Ryu 

et al. 

2006a)  

(Bülthoff 

et al. 

2011) 

(Grechkin et 

al. 2014; Ryu 

et al. 2006a) 

  

Ei mikään      (Bowman et 

al. 2016; 

Bülthoff et 

al. 2013) 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 2. Hakutulokset tutkimuksen näkökulman perusteella 
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2014) 

(Kaufman 
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et al. 2016; 

Bülthoff et 
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et al. 2014; 

Lee et al. 

2016) 
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et al. 
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2003; 
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al. 2013) 

(Azmandian 

et al. 2015; 

Bhandari et 

al. 2017; 

Bodenheimer 

et al. 2017; 

Bowman et 

al. 2015;  

Chung et al. 
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et al. 2017; 

Folmer et al. 

2016; Huang 

2003; Slater 

et al. 1995; 

Ryu et al. 

2006a) 

(Bhandari et 

al. 2017; 

Boboc et al. 

2013; 
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et al. 2017; 

De Luca et 

al. 2013; 

Kim et al. 

2014) 

(Bruder et 

al. 2012) 
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     (Azmandian 

et al. 2017; 

Bowman et 

al. 2016) 
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tutkimus 
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(Chae et al. 

2015; Dong 

et al. 2010; 

Fowler et al. 

2009; Kang 
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Liu et al. 
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(Cheng et 

al. 2015) 
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al. 2015; 
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2016) 

(Fowler et al. 
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