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Toteutimme XR-musiikkivideon ohmudogin musiikkikappaleeseen KEIJUSTAMINA. Video
on XR-musiikkivideo, jossa katsoja sukeltaa ihmisen sydämen sisälle.
Videon tila on “anatominen” ihmisen sydän, jonka eri kammioista ja suonten sis lt l ytyy
kerrostumia siit mit kannamme syd mess mme. Tiloista löytyy muistoja lapsuudesta, eri
pintoihin upotettuja glitchaavia videoita, meemejä ja vääristyneitä valokuvia, jotka luovat
subjektiivisen muistokokokemuksen. Tila on yhdistelmä orgaanisuutta ja kirkkomaisuutta,
lihallinen sydäntemppeli. Kokemuksen edetessä katsoja pääsee siirtymään kahdesti
uuteen kammioon, esteiden hävitessä hänen tieltään. Syd mess olevat asiat kulkevat
syd nten suonien ja kammioiden sis ll , kolmiulotteisina ja kontaktissa ymp rist ns ja
toisiinsa. Katsoja pystyy myös vaikuttamaan tilaan ja sen esineisiin, kuten sulattamaan
jäätä sydämen seinistä kosketuksellaan, sekä nostamaan ja tarkastelemaan valokuvia.
Opiskelijat Tuure Pajunen ja Jere Pesälä toteuttivat XR-musiikkivideon teknisen tuotannon.
Videon ohjasi Oulun Musiikkivideofestivaalien taiteellinen johtaja Anna-Mari Nousiainen.
Teknisessä tuotannossa konsultoi Playsign yrityksen Toni Alatalo ja videon tuotti Oulun
Musiikkivideofestivaalit ry ja vastaava tuottaja Juhani Oivo. Videon suunnittelu toteutettiin
Skypen välityksellä. Kokouksiin osallistuivat edellämainitut henkilöt.
ARVIOINTI
1 vuorovaikutteisten sisältöjen toteutuminen, miten hyvin tässä onnistuttiin nopean
kokeilun aikana
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ä

Työryhmä toteutti ohmudogille musiikkivideon artistin ensimmäiseen singleen nimeltä
KEIJUSTAMINA. Uudelle artistille musiikkivideonäkyvyys on suuri osa musiikin
lanseerausta ja koska artistin musiikkiprojekti on anonyymi, hän ei voi käyttää myöskään

mahdollisia henkilökohtaista some- tai ammattiverkostojaan musiikin lanseeraamiseen
anonymiteetin menettämisen uhalla.
Aikataulu tuotti taiteellisen ohjauksen kannalta haasteita festivaalituotannon ollessa päällä
samaan aikaan, varsinkin koska pandemiatilanne muutti myös festivaalin
järjestysmahdollisuuksia pitkin kesää, mutta nopeassa projektissa onnistuttiin kaiken
kaikkiaan ohjaajan aikataulujen mukaisesti hyvin. Taiteellisista asioista kommunikointi oli
selkeää ja ohjaajan kokemus “perinteisten” musiikkivideoiden suunnitteluprosessista auttoi
asioista kommunikoinnissa. Visuaaliset treatmentit, värikartat ja suunnittelu pdf:t koettiin
hyödyllisiksi kommunikoinnin työkaluiksi, jotta tekniset toteuttajat saivat käsityksen
visuaalisen maailman ideasta.
Videon maailma onnistui täysin ohjaajan ja artistin toiveiden mukaan ja etenkin
resursseihin nähden lopputulos ylitti odotukset.
2 koronapandemian haasteiden näkökulmasta miten nopea kokeilu on auttanut
liiketoiminnan ja toiminnan kehittämistä tukevana, työllistämistä tukevana,
taiteellisesta ja ammattimaisesta; vastauksessa tarkastelkaa tätä tarjouksenne
mukaisesti soveltuvalla tavalla.
Kokeilu on toiminut etenkin teknisille toteuttajille hyvänä työnäytteenä ja testinä
musiikkivideoprosessiin, tai muuhunkin alusta asti rakennettavaan VR/XR-projektiin niin
toetuttamis- kuin workflow käytäntöjen kehittämisen näkökulmasta. Tekniset toteuttajat
myös tutustuivat alan kenttään sekä tekivät laajan raportin hankkeesta, jossa he olivat
kartoittaneet alan hinnastoa sekä tekivät palvelukonseptin. Palvelukonseptissa opiskelijat
pohtivat laajasti XR-toteutusten liiketoimintamahdollisuuksia ja tekivät suunnitelman siitä
miten palvelun voisi tuotteistaa.
Projektin ohjaajalle tämä oli ensimmäinen XR-ympäristössä tapahtuva prosessi ja tätä
kautta ymmärrys tulevaisuuden medioista ja erilaisten audiovisuaalisten sisältöjen
mahdollisuuksista aukesi uudella tavalla. Myös ohjaajalla on uudet valmiudet toimia
esimerkiksi XR-ympäristöissä käsikirjoittajana, ohjaajana ja AD:nä tämän projektin myötä.
OMVF:n näkökulmasta projektilla on imagohyötyä siinä, että tuotamme “cutting edge”
-sisältöä itse festivaalilla ja voimme toimia musiikkivideoalaa kehittävänä ja inspiroivana
instanssina. Lisäksi projektin lopputuote on ohjelmaa, jota voidaan esittää kireissäkin
koronarajoitteissa, kuten tilanteessa, joka nyt on tullut voimaan juuri ennen vuoden 2021
festivaaleja – olemme joutuneet perumaan festivaaliohjelmistoa, mutta tämän projektin
tuotos on erinomainen lisä ohjelmassa, jota on jouduttu supistamaan.

3 uudet ansaintamahdollisuudet, miten hyvin tässä onnistuttiin nopean kokeilun
aikana
Pohdimme kollegoiden kesken XR-maailman mahdollisia muita sovelluksia, joihin saimme

inspiraation musiikkivideoprosessista. XR-maailmassa olisi mahdollista toteuttaa erittäin
kiinnostavalla tavalla esimerkiksi muotinäytöksiä tai muita tuotelanseerauksia, siten että
tuotteita voisi tarkastella 3D-ympäristössä ja eri etäisyyksiltä. Tämä toimisi etenkin koronaaikana terveysturvallisena tapana esitellä vaikkapa vaatemallistoa. Parhaassa
tapauksessa tuotteita voisi sovitella ja ne voisi esimerkiksi ostaa suoraan VR-kokemuksen
sisältä.
Musiikkivideon kohdalla koettiin, että tällaisen projektin toteuttaminen on mahdollista vain
joko riittävällä apurahalla tai tarpeellisella määrällä kaupallisia sponsoreita. XR-videon
virtuaalimaailmaan on myös mahdollista upottaa esimerkiksi mainoksia hyvin
monipuolisilla ja vaihtelevilla tavoilla ja asioiden ostaminen esimerkiksi elämyksestä käsin
suoraan (tai vaikkapa videon loputtua valikko/verkkokauppasivulta) voisi toimia
kaupallisena mahdollisuutena kustantaa videota.

4 yleisön interaktiivisuus, kuinka paljon nopea kokeilu tavoitti yleisöä 30.6.2021
mennessä, ja millaista vuorovaikutusta yleisön kanssa saatiin aikaan.
Video on ollut kesän ladattavissa ja katseltavissa Githubissa, mutta KEIJUSTAMINA
-videon pääesityspaikkana on Oulun Musiikkivideofestivaalit, jotka järjestetään
26.-29.8.2021. Video julkaistaan virallisesti yleisölle vasta festivaalin ensimmäisenä
päivänä eli 26.8. perjantaina, joten kesän aikana videota on tarkastellut vasta koeyleisö
johon kuuluu OMVF:n työntekijöitä ja musiikkivideon työryhmää.
Videon teknisille toteuttajilla maailma oli tuttu ja sen lainalaisuudet ja siinä liikkuminen
helppoa. Oli erittäin hyödyllistä käydä pitkienkin välien jälkeen ohjaajan ja artistin kesken
testaamassa kokemusta VR-laseilla, sillä kummallekaan VR-ympäristöt (tai edes
konsolipelit) eivät ole tuttuja. Tässä näimme myös millaisia kompastuskiviä maailmoissa
mahdollisesti on, etenkin jos ohjainten käyttö on maailmassa tarpeellista eikä se ole
käyttäjille ennestään tuttua.
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti video olisi ollut katseltavissa myös VR-laseista
fetivaaliyleisölle, mutta mikäli koronan kiihtymisvaihe jatkuu Oulussakin, video kokee ensiiltansa vain AR-ympäristossä.Tällöin promotoimme videota festivaalin kautta, mutta
vältämme ihmisten koskettelun samoihin pintoihin ja mahdollistamme
terveysturvallisempaa tapahtumaa. Tämä toimii myös siinä mielessä, että on varmasti
yleisöä joka ei pandemiasyistä pääse festivaalille paikalle, mutta joka voi kokea näin edes
osia festivaalin ohjelmistosta kotoa käsin.

5 Toteutunut asukas- tai toimijavuorovaikutus, jossa kuvataan miten hyvin
nopeassa kokeilussa saatiin toimijoita sitoutettua ja osallistumaan uuteen
vuorovaikutukseen, tai miten asukkaat olivat vuorovaikutuksessa kokeilun aikana.

Festivaalin ydintyöryhmä on ohjaajaa lukuunottamatta Oulusta, joten projekti on
osallistanut paikallista osaamista tiiviisti.
Projekti on herättänyt paljon kiinnostusta myös paikallisessa yleisössä ja uskomme että se
kiinnostaa festivaalin ydinkävijäkuntaa sekä myös satunnaisempiakin Kulttuuritalo Valveen
kävijöitä.
Yhteenveto
Kokeilu tuki Oulun Musiikkivideofestivaalien ydinalueen, musiikkivideon, elinvoimaisuutta.
Haluamme festivaalin kautta panostaa myös omiin tuotantoihimme, jotta voimme tarjota
kävijöillemme ympärivuotista ohjelmaa ja tuoda esiin jatkuvuutta.
Haluamme inspiroida alaa laajemmin rohkeuteen, kokeellisuuteen ja
ennakkoluulottomuuteen niin sisällöllisten, teknisten kuin erilaisten tuotannollisten
toimintamallienkin parissa.
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