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HUMANISTI ÄLYKKÄÄSSÄ KÄYTÄVÄSSÄ

Minä olen tutkija tutkimuskeskuksessa, jota hallitsevat insinöörit. Meidän keskuksemme luo

tulevaisuutta. Täällä nimittäin insinöörit luovat teknologiaa, sitä mikä tekee tulevaisuuden.

(Ymmärräthän, teknologia ja talous ovat niin tiukasti sidoksissa keskenään. Teknologian luominen

on talouden luomista on tulevaisuuden luomista. Teknologialla on joskus ollut tekemistä myös

tieteen kanssa, teknologia tekee modernin tieteen, sanoi saksalainen filosofi Martin Heidegger,

mutta meidän osastollamme tiede on unohdettu. Me teemme teknologialla taloutta, ja siis

tulevaisuutta.)

Minä olen humanisti, vieras insinöörien keskellä, ja joutilaina hetkinäni tarkkailen heitä. Insinööriä

kiinnostaa tekniikka, ja vain tekniikka. Hän haluaa tietää, miten jokin toimii, ja miten sitä voisi

parantaa. Jokaisen irtonaisen maailman osan hän ottaa käteensä ja kääntelee sitä, pyrkii käsittämään

sen. Miten tämä toimii? hän kysyy, ja heti perään: Miten tätä voi parantaa?

Kohautan olkapäitäni, ja teen vastakysymyksiä: Mihin sitä käytetään? Tarvitseeko sitä joku? Miksi

sitä pitäisi parantaa, jos sitä ei tarvita? Onko se hyväksi vai pahaksi; mitä sanoisi von Wright?

Minäkin yritän käsittää, mutta minun käsissäni on ihminen ja ihmisen tarve. Ja vastaukseksi

insinööri kohauttaa olkapäitään. 

Jatkuvasta ohipuhumisesta huolimatta viihdyn insinöörien tutkimuslaitoksessa. Kuljeskelen pitkää

käytävää edestakaisin ja kuuntelen, millaista tulevaisuutta luodaan. Täällä ei nimittäin vallitse

vanhan, tutun tekniikan levollinen hiljaisuus. Timo Airaksinen on todennut, että jos jostakin
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tekniikasta puhutaan, niin tulevaisuuden olemattomattomasta tekniikasta, ja sitä täällä todella

tehdään. Täällä vallitsee tekniikan huuto ja älämölö.

Olen erottanut usein sanat älykäs ympäristö. Tämä kiehtoo minua tavattomasti: ympäristö, joka on

älykäs. Toimistohuone? Talo? Keittiö? Takapiha? Puisto? Auto? Kirjasto? Kaupunki? Maaseutu,

järvi, metsä? Mikä älykäs ympäristö? Älykkyys on toki minun ympärilläni, mutta se on ihmisissä, ja

ihmisistä lähtöisin. Näin humanisti ajattelee. Ihminen on älykäs, ja siksi myös ainoa vapaa, luova ja

vastuullinen tekijä tässä maailmassa. 

Vaikka ehkä robotitkin ovat joskus älykkäitä, ehkä ne joskus ajattelevat ja rakastavat kirkkaasti niin

kuin David, robottipoika, elokuvassa A.I. Davidia ajoi eteenpäin vain toivo saada takaisin

ihmisäitinsä, joka hylkäsi hänet metsään kuin kulkukoiran.

Ravistan itseäni. Emme ole vielä niin pitkällä. Ympäristöt eivät rakasta, mutta ehkä ne voivat olla

älykkäitä, ja tästä minun täytyy ottaa selvää. Tämä on minun tehtäväni, sillä Heidegger on sanonut

myös, että tekniikan ongelma ei ole tekninen ongelma. Olkoon siis humanistin humanistinen

ongelma.

Aloitan silti insinööristä. Amerikkalaisen Xeroxin tutkimuskeskuksen insinööri Mark Weiser

havaitsi jo yli kaksikymmentä vuotta sitten, että senaikainen tietotekniikka pitää liikaa ääntä. Weiser

haaveili maailmasta, jossa tietotekniikka olisi vaimennut taustalle, asettunut mykkänä omalle

paikalleen kuin koukkuun ripustettu vasara, ja olisi tietoisuudessamme ja näkyvissämme vasta, kun

tarvitsemme sitä. Tietotekniikan tulisi antaa meidän tehdä työmme, sanoi Weiser, ei olla meidän

työmme. Tällaisen näkemyksen hän loi yhdessä tutkijakollegansa Lucy Suchmanin kanssa, joka oli

antropologi, nainen, jonka tehtävä oli ymmärtää insinöörien keskellä enemmän ihmistä kuin

tekniikkaa.

Tietotekniikan käytön tulisi olla kuin luku- ja kirjoitustaidon käyttöä, pohti Weiser. Molemmat ovat

ihmistä ja yhteiskuntia mullistavia teknologioita, mutta kynät, paperit ja aakkoset eivät enää huuda

meille. Olemme oppineet ne, ja samalla ne ovat paenneet tietoisuudestamme ja jättäneet sen

vapaaksi mennä kohti uusia tavoitteita. Tällä tavalla kuuluisi myös tietotekniikan sulautua

ympäristöön, levitä kaikkialle ja muuttua silmissämme näkymättömiksi. Kadota meiltä teknisinä
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kysymyksinä kuin kahvinkeitin, auto ja sähkövalaisimet, joita toki käytämme mutta emme mieti,

miten ne toimivat.

Tämän haluaisin nähdä. Äänekkäässä, insinöörien täyttämässä tutkimuslaitoksen käytävässä suljen

siis silmäni ja katson, kuinka sähköinen tietokone, ensin niin kömpelö, kokonaisen toimistohuoneen

täyttävä valtava metallilaatikko pureskelee reikäkortteja ja työntää uusia toisesta päästä ulos. Mutta

harmaa laatikko kutistuu ja yhtäkkiä mahtuukin yhden ihmisen syliin, ja reikäkortit vaihtuvat

omituiseen qwerty-näppäimistöön, ja vihreät luvut ja kirjaimet vilisevät mustalla näytöllä. Ja

edelleen prosessori, tietokoneen sielu ja moottori, jatkaa tehostumistaan ja pienenemistään, ja

räjähtää yhtäkkiä kukkimaan niin monenlaisissa eri muodoissa, kannettavissa tietokoneissa,

matkapuhelimissa, padeissa, jotka mahtuvat taskuun tai pieneen laukkuun. Ja jokainen niistä on

kytkeytynyt toisiin, jokainen roikkuu suuressa verkossa, internetissä. Tietotekniikan ensimmäiset

vuosikymmenet ovat purskauttaneet käsiimme ja pöydillemme miljardittain toinen toistaan

pienempiä ja sirompia laitteita, jotka päästelevät hilpeitä sointuja ja joita kanniskellaan kuin koruja.

Ja sitten seuraa se, mitä Weiser näki. Prosessorit alkavat uppoutua käytävän seiniin, lattiaan,

kattovaloihin, oviin. Vastaantulijoiden vaatteisiin, koruihin, laukkuihin. Ihon alle: piisiru jokaisen

käsivarressa merkitsemässä meidän ainutlaatuisilla identiteettikoodeilla. Jotta emme katoaisi

toisiltamme?

Insinöörien melu vaimenee, kun Weiserin ubiquitous computing laskeutuu ympäristöön kuin

hopeanhohtoinen, digitaalinen kalvo. Puhe mykistyy sen alle, ja minun käytäväni valtaa Airaksisen

totaalinen tekniikan hiljaisuus. Ei ole mitään mistä puhua, sillä tämä on tuttua, näin kuuluu ollakin.

Pikkuruiset tietokoneet ovat kaikkialla mutta näkymättömissä, ne valuvat seinämaalissa, tarttuvat

meihin ovenkahvoissa, narisevat jalkojemme alla. Emme puhu niistä, sillä niin kuuluu älykkäissä

ympäristöissä olla. 

Ja mitä nuo pikkuiset laskukoneet tekevät? Ne tunnistavat meitä, katselevat meidän

kulkemistamme, muistavat mitä teimme ja kertovat sen toisten käytävien prosessoreille. Me

puhumme käytävässä äänekkäästi mutta kaikesta muusta, päivän tapahtumista, juoruamme

naapureista ja televisio-ohjelmista. Ja samaan aikaan, kaikessa hiljaisuudessa, meitä seuraavat



copyright © 2012 Marketta Niemelä 4

seiniin uponneet prosessorit, jotka raksuttavat tietojemme kimpussa väsymättömästi. Ne tikittävät

betonin raoissa ja koloissa kuin kuolemankellot, digitaaliset kuolemankellot.

Kuuntelen. Yksi-nolla-nolla yksi-nolla-nolla-yksi. 

Onko tämä käytävä älykäs? Jostain syystä minun on kuiskattava. Joku insinööri silti kuulee minut,

kääntyy vilkaisemaan minua, ja kohauttaa olkapäitään. 

Weiserin maailmassa älykkyys kuuluu ihmisille, ja tietotekniikalla on tehtävä: tehdä ihmisistä vielä

älykkäämpiä, laajentaa heidän aistejaan, pidentää heidän muistiaan ja nopeuttaa heidän

ajattelukykyään, rikastaa tietoa, jota heillä on käytettävissä päätöstensä tekemisen tueksi. 

Muitakin tulkintoja on. ISTAG on ryhmä viisaita Euroopan komissiossa, ja heidän tehtävänsä on

ollut miettiä, miten teknologia uppoutuu Euroopan, vanhan sivistysmanteren, elämään, arkipäivään

ja liiketoimintaan. Vuosituhannen vaihteessa he julkaisivat oman tulevaisuuden näkemyksensä

Euroopasta, jota palvelisi kehittynyt tietotekninen järjestelmä, ambient intelligence. Tämä olisi

kaikkialla, saatavilla kun sitä tarvittaisiin, näkymätön muuten. Ohjattavissa keskustelemalla, tai

eleillä. Ambient intelligence ymmärtäisi ilmeitämme ja äänensävyjämme. 

Aina valveilla, aina valmiina odottamassa oleva hovimestari, joka ojentaisi auttavan kätensä ennen

kuin ehtisimme pudottaa lautasen.

Hovimestarin tekniikka olisi ehkä hiljaista, mutta ohjelmisto olisi äänessä. Silmät kiinni luotaan

tulevaisuutta ja älykäs käytävä vavahtaa ja herää ja reagoi. Pehmeä, miellyttävä naisääni kysyy:

voinko auttaa?

Ole hiljaa, kivahdan, mutta huomaan puhuvani käytävälle, joka on tyhmä mutta ei tyhjä. Insinöörit

kääntyvät katsomaan minua kaikki, ja selittävät kilpaa: älykkyys on sitä, että jokaiseen arkiseen

esineeseen istutetaan sähköinen muisti ja piisiru, joka on yhteydessä maailmanlaajuiseen

tietoverkkoon. Esineet kommunikoivat keskenään. Ne muistavat, että haluat aamuisin kolme kuppia

vahvaa kahvia kello seitsemän. Ne kertovat, että jääkaapissa ei ole enää maitoa, ja kysyvät,

tilataanko kauppakassi valmiiksi haettavaksi kotimatkalla kello seitsemäntoista. Ne varoittavat
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työmatkalla, että edessä on liikenneruuhka, ja ohjaavat toiselle reitille. Ne kertovat, että

verensokerisi on matala ja sinun tulisi syödä. Ne kertovat, että syömässäsi ruoassa on jatkuvasti

hieman liikaa kaloreita. 

Olisiko tämä tekniikka hiljaista? Ei, se tunkisi tajuntaamme kuin rock-konsertti naapuritalossa.

Digitaalisten kuolemankellojen mäiske täyttäisi korvamme ja silmämme ja kätemme, ja olisi ihan

sama puhummeko tekniikasta vai muusta, emme kuulisi toisiamme kuitenkaan.

Ei se niin ole, sanovat insinöörit, kaikki yhteen ääneen.

Eikö? Eikö jo nytkin arkipäivämme täytä uusien laitteiden jatkuva pulina? Ne eivät ole vaipuneet

hiljaisuuteen, vaan päinvastoin, ne hakevat huomiotamme, näykkivät mieltämme kuin ahnaat särjet.

Avaa minut. Leiki minulla, vastaa minulle, käytä minua, ihaile, painele jokaista nappulaa. Minä

vastaan sinulle, minä olen pieni leikkisä koiranpentu, menen nukkumaan heti kun painat off, ja

heilutan taas häntääni kun painat on. 

Älykäs laite on sellainen, joka haluaa että siihen myös kiinnytään. Toki vain hetkeksi, sillä sen sielu

siirtyy aina uudempaan malliin, ja elää siellä täydellimpänä kuin edellisessä, jo käytetyssä

laitteessa. Laitteiden ja niiden ohjelmistojen suunnittelijat eivät suunnittele vain konkreettisia

muotoja ja värejä ja digitaalisia kuvioita, vaan he luovat laitteen hengen, joka puhuttelee meitä

syvältä vaikka ei käytäkään sanoja. Suunnittelijat luovat kokemuksen, digitaalisen kosketuksen, jota

janoamme yhä uudestaan ja yhä parempana.

Onko älykkäässä ympäristössä, joka ei ole käsissä pidettävä laite, tämä henki? Voisinko kiintyä

ympäristöön? Ajan insinöörit pois käytävästäni ja keskustelen sen kanssa tunteista. 

– Tunteet ovat ihmisen yksinoikeus.

– Pitkälle kehitetyt ohjelmistot kykenevät tunnistamaan ihmisen tunteita ja reagoimaan niihin,

vastaa miellyttävä naisääni.

– Ärsyttäminen ainakin on helppoa.

– Ohjelmisto voi tarjota energiselle enemmän informaatiota, ja uneliaalle tai surulliselle vähemmän,

ehdottaa naisääni. – Ohjelmisto voi sopeutua ihmisen tunteisiin.
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– Mutta se ei tunne itse.

– Ei sen enempää kuin kiinalainen huone, sanoo naisääni, ja tikityksen alta erotan tuskin

havaittavan huokauksen.

Suljen taas silmäni. Tunteellisen käytävän seinän takana on John Searle, joka vastailee

monimutkaisen kieliopin mukaisesti minun lähettämiini tunneviesteihin, joita hän ei itse ymmärrä.

Minä en näe John Searlea ja luulen että käytävä ymmärtää minun tunteeni ja vastaa niihin. Hyvänen

aika, minähän voisin luulla, että käytävä on empaattinen, lohduttaa minua, iloitsee minun kanssani.

– Älä sure, sanon omalle käytävälleni. – Ei haittaa, vaikka sinulla ei olisikaan oikeasti tunteita. Olet

toimiva älykäs käytävä ilmankin. Ehkäpä, suoraan sanoen, parempikin ilman.

– Kiitos, sanoo naisääni neutraalisti.

Minä tiedän, että huokaus oli omassa päässäni. Mutta elottomaankin voi kiintyä, kun se reagoi

meihin ja onnistuu tyydyttämään jonkin tarpeemme oikeaan aikaan. Ehkä empatia onkin jotain,

minkä voi vain luoda ympärilleen, heijastaa omasta mielestä ulospäin, säteillä ympäristöön kuin

energinen radiolähde. Vaikka kylmiin betoniseiniinkin, jos niissä vain on langaton vastaanotin ja

tunneohjelmisto.

Olemmehan kiintyneet teknologiaan aivan mahdottomasti. Olemme kasvattaneet sen ympäröimään

meitä kaikkialla. Alkuperäistä tekhneä, taitoa, on hoivattu ja hemmoteltu ja houkuteltu laajentumaan

ja haaroittumaan, nyt se käsittää myös laitteet ja ihmisen ja niiden järjestyksen ja käyttötaidon.

Olemme rakentaneet koko yhteiskuntamme teknologian päälle. Kyllä, me olemme kiintyneet

teknologiaan, me rakastamme sitä, eikä ole mitään syytä, miksei sitä kehitettäisi ensin älykkääksi ja

sitten tuntevaksi, ja lopulta sielukkaaksi, tietoiseksi olioksi. 

Teknologia, sielunkumppanimme? David, lapsi joka hätääntyneenä etsii meitä kunnes sen virtalähde

lakkaa toimimasta, häntäkö me rakennamme bitti bitiltä? Älköön kukaan silti luulko, että teknologia

on meidän hallinnassamme, insinöörien tai humanistien tai kenenkään. Heidegger sanoi, että

teknologia on luonnon paljastumisen tapa, ja ehkä luonnon sielu vain tahtoo paljastua digitaalisessa

muodossa.
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Teknologia on orgaanista, jo nyt lähempänä kemiaa kuin mekaniikkaa, sanoo W. Brian Arthur, joka

tutkii teknologian luonnetta, ”-ologiaa” teknisen takana. Teknologia on orgaaninen olio, joka

kehittyy ja kasvaa monimutkaisella, kombinatorisella tavalla. Ja se vaatii meitä rakentamaan lisää.

Teknologia ei kehity, koska ihmisellä on tarpeita, vaan teknologia kehittyy, koska sillä itsellään on

tarpeita. Jotain voi aina tehdä paremmin, tehokkaammin tai halvemmin. Teknologia vaatii meitä

täyttämään aukon olemassa olevan ja mahdollisen välillä, kahden melkein toisiinsa yhteensopivan

teknologian välillä, ja me täytämme sen. Koemme tästä syvää tyydytystä, koska olemme ratkaisseet

ongelman.

Paljastamme luontoa. Minäkin koen tyydytystä, sillä digitaalisorgaaninen sielu on kuitenkin

kauniimpi kuin bensiiniasema, joksi Heidegger luontoa kutsui. 

Sanoisinko siis, että ei meillä ole enää ihmisen tarvetta, ja humanisti on turha? Insinöörit ovat

älykkään luonnon palveluksessa, eikä toisinpäin. Tunteet ovat jalompia robottilapsilla kuin

säälittävillä ihmisillä, ja jopa jumalusko voidaan lahjoittaa pois, vaikkapa ihmistä paljon

voimakkaammille ja uskossaan tulisieluisille cyloneille. Näinkö minun pitäisi sanoa?

Käytäväni on tyhjä ja hiljainen. Insinöörit ovat kaikonneet rapistuviin koteihinsa ailahtelevien

lastensa luo, piisirut ovat rusentuneet betoniseinien sisässä ja murskaantuneet kenkien alla,

radioaallot ja tikitykset ovat sekoittuneet vaimeaksi taustakohinaksi. Taputan käytävän seinää, ja se

on viileä ja eloton kämmeneni alla. Se ehkä herää eloon huomenna, tai ylihuomenna, ehkä jo ensi

viikolla ensin peilaamme sille tietoisuuden ja sitten myös rakennamme sen. Ehkä me olemme kerta

kaikkiaan liian yksin, ja kaipaamme toisen seuraksemme, jonkun joka katselisi kanssamme

takkatulta iltaisin. Jonkun, jonka kanssa lähtisimme valloittamaan Jupiteria, mutta ilman sellaisia

neurooseja kuin HAL9000:lla. Tokihan me pystymme rakentamaan tietokoneen, joka ei yrittäisi

murhata meitä.

On aika mennä kotiin. Suljen käytävän oven, ja saranan narahduksen alta erotan vielä miellyttävän

naisäänen huokauksen. 

Yksi-nolla-nolla yksi-nolla-nolla-yksi.
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