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Immersiolla tarkoitetaan vahvaa keskittymisen ja uppoutumisen kokemusta, jollaista
koetaan erityisesti miellyttävinä ja nautinnollisina pidettyjen tehtävien yhteydessä.
Tutkielman

aiheena

on

immersion

kokemus

mobiilipelien

pelaamisessa

ja

käyttökokemuksen osana. Tavoitteena on selvittää, onko aikaisemmassa tutkimuksessa
esitetystä immersiota mittaavasta kyselylomakkeesta hyötyä erityisesti pelinkehityksen
näkökulmasta.
Tutkielmassa kartoitetaan, mitä immersiosta on tähän mennessä kirjoitettu, miten sitä on
tutkittu ja miten se liittyy osana pelikokemuksen kokonaisuuteen. Immersio on
tutkimuskohteena kohtuullisen uusi, eikä immersiolle ja siihen liittyville osatekijöille ole
vielä vakiintunut yhtenäisiä määritelmiä, eikä ilmiön kuvailu ole yksiselitteistä.
Tutkielman

yhteydessä

toteutettiin

empiirinen

tutkimus,

jossa

testattiin

immersiokyselylomakkeen käyttöä mobiilipelien pelitestauksen osana. Tutkimukseen
osallistui yhdeksän osallistujaa, jotka pelasivat mobiilipelejä Foozles ja Angry Birds.
Foozlesista oli tutkimuksessa mukana kaksi eri kehitysversiota, joista aikaisempaa pelattiin
ensimmäisellä testikierroksella. Toisella testikierroksella pelattiin Foozlesin seuraavaa
kehitysversiota ja Angry Birdsiä. Pelaamisen päätyttyä osallistujat täyttivät immersiota
kartoittavan kyselylomakkeen. Tutkimuksessa käytettiin tiedonkeruumenetelminä kahta
erilaista kyselylomaketta, videointia ja tarkkailua, peleistä kerättiin lokitietoa, ja toisen
testikierroksen päätteeksi pelaajia haastateltiin lyhyesti kokemuksistaan. Tuloksia
analysoitaessa pääasiallisena lähteenä käytettiin immersiolomakkeen aineistoa.
Aineiston perusteella näyttää siltä, että immersiolomake ei ole riittävän herkkä mittaamaan
eroja

keskenään

näin

samankaltaisten

pelien

tai

saman

pelin

eri

versioiden

immersiokokemuksessa, eikä immersiolomake tällä tavalla käytettynä ole pelinkehityksen
kannalta kovin hyödyllinen.
Tutkielmassa pohditaan myös mobiilipelien, satunnaispelaamisen ja immersion yhteyttä.
Tehdyn tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että satunnaiseen pelaamiseen soveltuvien
mobiilipelien pelaamisen yhteydessä voidaan kokea immersiota.
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1. Johdanto
Tämän tutkielman aiheena on immersion kokemus. Immersio on pelaamiseen ja
käyttökokemukseen liittyvä keskeinen, monisäikeinen käsite. Keskeisyydestään huolimatta
immersio on edelleen myös epäselvä käsite, joka kaipaa nykyistä tarkempaa määrittelyä ja
analysointia.
Koska pelaaminen ja immersio ovat monitahoisia ilmiöitä, joita ei voi koko laajuudessaan
kerralla tutkia, lähestyn aihetta rajatummasta näkökulmasta. Tutkittavaksi on valittu
nykyaikaiset

mobiilipelit

ja

immersion

tutkimisen

mahdollisuudet

erityisesti

pelinkehityksen tavoitteiden näkökulmasta.
Digitaaliset pelit ovat tuotteita, joiden on tarkoitus olla viihdyttäviä [Nacke et al., 2010a].
Viihdyttävä ja pelaajalleen mielihyvää tuottava peli kaappaa tyypillisesti pelaajansa täyden
huomion ja sitä pelataan mielellään, usein esimerkiksi arkiset askareet ja huolet unohtaen.
Immersiolla tarkoitetaan tätä vahvaa keskittymisen ja uppoutumisen kokemusta, jollaista
koetaan usein juuri miellyttävinä ja nautinnollisina pidettyjen tehtävien yhteydessä.
Nämä käyttökokemuksen tunteisiin liittyvät ja tunteisiin vetoavat tekijät kuuluvat
oleellisesti pelisuunnitteluun. Tunteet toimivat motivaattorina niille kognitiivisille
valinnoille, joita käyttäjä pelatessaan tekee, ja tunteet ovat perusta, jonka pohjalta
käyttökokemus digitaalisissa peleissä muodostuu. [Nacke et al., 2010a]
Niinpä immersio ja sille läheiset käsitteet, kuten flow, eli optimaalinen kokemus
miellyttäväksi

koettuun

tehtävään

keskityttäessä

[Csikszentmihalyi,

1990],

ovat

pelisuunnittelussa merkittäviksi nousseita teemoja, ja onnistuneiden immersio- ja flowkokemusten toteuttamista tavoitellaankin pelisuunnittelijoiden keskuudessa kiivaasti.
[Nacke and Lindley, 2008]
Mielenkiintoinen toteutus ja immersion kokemusten tarjoaminen ovat siis vaatimuksia
menestyvälle pelille kovaa kilpailua sisältävällä pelialalla. Vaatimukset ja odotukset
täyttäviä pelejä on kuitenkin vaikea suunnitella, koska pelaamiskokemuksen mittaamiselle
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ei tällä hetkellä ole luotettavia mittareita, ja suunnittelua on siten vaikea perustaa
empiirisille faktoille. [Nacke and Lindley, 2008]
Erilaisten lähestymistapojen ja teorioiden vertailu toisiinsa on vaikeaa, koska immersiolle ja
siihen liittyville osatekijöille ei ole vielä vakiintunut yhtenäisiä määritelmiä, eikä ilmiön
kuvailu ole yksiselitteistä. Kuten Nacke ja Lindley [2008] totesivat, “sen lisäksi että
termeiltä, kuten immersio ja flow, puuttuu yleisesti hyväksytty merkitys, myös
pelisuunnittelua

ajatellen

selkeät

ja

testattavat

määritelmät

käsitteistä

olisivat

korvaamattomia”.
Immersion tutkiminen käyttökokemuksen osana tarjoaa pelaamiseen mielenkiintoisen
näkökulman. Jotta näin voidaan tehdä, on ensin tarpeen perehtyä siihen, mitä immersio
tarkemmin on ja miten sitä voidaan tutkia. Tutkielma pyrkii eri lähestymistapoja ja teorioita
eritellen hahmottamaan, miten immersiota on tähän mennessä tutkittu ja mitä siitä on
kirjoitettu.
Pelinkehityksen näkökulma mielessä pitäen tutkielmassa pyritään selvittämään myös sitä,
voiko immersion kokemuksen analysoinnista olla pelinkehityksessä hyötyä ja onko tähän
olemassa keinoja.
Käytännön työkaluja immersion kokemuksen tutkimiseen on tällä hetkellä tarjolla niukasti.
Yksi tarjolla olevista mittareista on Jennettin ja muiden [2008] immersiolomake. Tähän
immersiolomakkeeseen on viitattu ja sitä on käytetty useissa tutkimuksissa viime vuosina
[muun muassa Hakvoort et al., 2011; Sanders and Cairns, 2010; Jennett et al., 2009].
Kyselylomake on kohtuullisen nopea ja edullinen menetelmä, joten se voisi siksi olla
hyödyllinen pelinkehityksen apuväline tarjoamaan tietoa pelien tuottamasta immersion
kokemuksesta.

Kuten

jo

todettiin,

immersiokokemusten

aikaansaaminen

on

pelisuunnittelussa keskeinen tavoite, mutta pelien tarjoaman immersion arvioiminen on
vaikeaa. Jennett ja muut [2008] ovat toteuttamissaan kokeissa saaneet tuloksia siitä, että
immersiolomaketta voidaan käyttää pelejä ja verrokkitehtäviä vertailtaessa subjektiivisen
immersion kokemuksen arviointiin.
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Keskeinen jatkokysymys, jota tässä työssä on selvitetty, on se, voidaanko lomakkeen avulla
havaita näitä immersion kokemuksen syvyyden melko pieniä eroja, joita voidaan kuvitella
esiintyvän esimerkiksi saman pelin eri versioita verrattaessa. Jos näin olisi, niin lomake
voisi

osoittautua

arvokkaaksi

työkaluksi

pelinkehityksen

loppuvaiheeseen,

jossa

hienosäädetään yksityiskohtia pääosin valmiissa pelissä.
Immersiolomake ei ole suunnittelutyökalu vaan sen sijaan sen avulla on mahdollista verrata
jo toteutettuja ratkaisuja. Pelinkehityksen kannalta voisi olla hyödyllistä, jos olisi tarjolla
työkalu,

jonka

avulla

pystyttäisiin

osoittamaan,

milloin

pelin

suunnittelu-

ja

toteutusratkaisut onnistuvat tuottamaan tavoitteena olleen kaltaisia immersion kokemuksia.
Tässä tutkielmassa on kuvattu empiirinen tutkimus, johon osallistui yhdeksän pelaajaa.
Tutkimuksen kohteena ovat mobiilipelit Foozles ja Angry Birds. Tutkimuksessa
analysoidaan immersiolomakkeen avulla kerättyä palautetta Foozlesin eri kehitysversioista
ja Angry Birdsistä. Lisäksi Angry Birdsin tarkoituksena on toimia vertailukohtana, niin että
kahden eri pelin tuloksia voidaan verrata yhden pelin eri versioiden tuloksiin. Kahden eri
pelin vertailun myötä pyritään muodostamaan laajempi näkemys mobiilipelien immersiosta
ja selvittämään, onko Jennettin ja muiden [2008] immersiolomake pelinkehityksen kannalta
hyödyllinen käytännön työväline.
Mobiilipelien pelaamiseen liittyy usein myös satunnaispelaaminen (casual gaming).
Satunnaisesti pelattavat pelit ovat nopeasti omaksuttavia, helposti lähestyttäviä ja niiden
kohderyhmä on laaja [Kallio et al., 2011]. Myös Foozles ja Angry Birds ovat molemmat
peleinä tämän kaltaisia, joten kasuaalipelaaminen on niille luonteva pelaamistapa.
Satunnaispelaamisessa

pelaamisen

intensiivisyys

vaihtelee

pelaamisen

pituuden,

säännöllisyyden ja peliin keskittymisen osalta [Kallio et al., 2011].
Mobiilipelien tai satunnaisen pelaamistavan suhdetta immersioon ei olla aikaisemmin
juurikaan tutkittu. Mobiilipelit ovat kuitenkin nyt tutkielmassa mukana osana immersioon
valittua tarkastelukulmaa. Tutkielmassa pyritään vastaamaan myös kysymykseen, millaista
immersion kokemusta kasuaalipelaamiseen sopivien mobiilipelien pelaamisen yhteydessä
ilmenee.
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Tulosten perusteella näyttää siltä, että myös nopeasti omaksuttavien ja helposti
lähestyttävien mobiilipelien pelaamisen yhteydessä koetaan immersiota. Tällaiset pelit
saattavat olla ensimmäisellä pelikierroksella kaikkein kiinnostavimpia, ja uutuuden tunteen
vähentyessä myös immersion kokeminen voi olla vähäisempää.
Tutkielman rakenne on seuraava: Tutkielman toisessa luvussa kuvataan peligenrejä,
kartoitetaan mitä immersiolla tarkoitetaan, miten sitä on tähän mennessä määritelty ja
tutkittu ja miten se liittyy pelikokemukseen yleisemmin. Kolmannessa luvussa kuvataan
tutkielman osana toteutettu tutkimus osallistujineen. Neljännessä luvussa esitellään
tutkimuksen tulokset. Viides luku sisältää tulosten yhteenvedon ja pohdintaa. Kuudes luku
päättää tutkielman.
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2. Pelikokemus ja immersio
Tässä luvussa esitellään pelikokemukseen ja immersioon liittyviä keskeisiä käsitteitä,
teorioita ja tutkimustuloksia. Luvussa esitellään myös tutkielmassa mainitut peligenret sekä
eritellään, mistä osa-alueista pelikokemus ja sen osana immersio muodostuu.
2.1. Peligenret ja pelaamismentaliteetit
Digitaalisia pelejä luokitellaan elementtiensä mukaisesti erilaisiin genreihin, samoin kuin
esimerkiksi elokuvia. Pelien genrejä eli lajityyppejä ovat esimerkiksi taistelu- ja
toimintapelit, strategiapelit, roolipelit, seikkailupelit, simulaatiopelit, pulmapelit ja
tasohyppelypelit.
Pelien ryhmittelystä eri genreihin vallitsee jokseenkin yleisluontoinen yhteisymmärrys,
mutta hyvää tieteellistä luokittelua peligenreille ei kuitenkaan ole löydettävissä.
Genreluokittelu juontanee juurensa muun muassa pelaajien omista kokemuksista, joten
varsinaista virallista luokittelua ei ole olemassa. Eri genreihin ryhmittely auttaa kuitenkin
analysoimaan pelejä esimerkiksi sen mukaisesti, millaisia virikkeitä ne tarjoavat käyttäjälle
ja mikä motivoi pelaamista.
Pelaajilla on erilaisia odotuksia eri pelityyppeihin liittyen, ja erilaisia pelejä pelataan eri
syistä. Kallion ja muiden [2011] mukaan erilaisia pelaamistapoja on useita, eikä pelaajia
suinkaan voida luokitella homogeeniseksi joukoksi. Kallio ja muut [2011] ovat jaotelleet
pelaajia eri pelaajatyyppeihin mentaliteettien eli pelaamiseen suhtautumistapojen mukaan.
Niitä ovat sosiaalinen (pelaaminen yhdessä muiden kanssa), kasuaali (pelaaminen tarjoaa
jonkinlaista tekemistä) ja sitoutunut pelaamismentaliteetti (toistuvasti ja/tai pitkien aikojen
pelaaminen, kun pelaaminen itsessään koetaan tärkeäksi). Kallio ja muut toteavat, että eri
pelaajaprofiilia edustavien pelaajien vastauksia esimerkiksi kyselyyn tai haastatteluun ei
pitäisi oikopäätä rinnastaa keskenään, sillä pelaamiseen voidaan suhtautua niin monella eri
tavalla. Digitaalisten pelien kokonaisuutta ei aina ymmärretä tai tulkita eikä siihen
välttämättä aina viitata samalla tavalla. [Kallio et al., 2011]
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Seuraavaksi esitellään peligenret, joihin on viitattu eri immersiotutkimuksien yhteydessä.
Lisäksi esitellään ne genret, jotka ovat oleellisia tutkielmassa mukana olevien mobiilipelien
kannalta. Lähteenä on käytetty Wikipedian artikkeleita, jotka on mainittu sivuilla
alaviitteissä.
Roolipelit
Massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli (MMORPG, Massively Multiplayer Online
Role-playing Game) on verkon kautta pelattava monen samanaikaisen pelaajan peli, jossa
roolipelien tapaan pelaaja luo itselleen pelihahmon. Moninpelattavissa roolipeleissä
keskeisessä asemassa on vuorovaikutus muiden pelaajien kanssa. Peleissä tärkeänä osana
on pelimaailman tutkiminen, erilaisten tehtävien suorittaminen ja pelihahmon taitojen
kehittäminen. Sosiaalisesta toiminnasta esimerkkejä ovat pelaajien välisen kommunikaation
ja keskustelun lisäksi muun muassa ryhmäseikkailut.1
Ensimmäisen persoonan ammuntapelit
Ensimmäisen persoonan ammuntapeli (FPS, First Person Shooter) on nimensä mukaisesti
ammuntaan keskittyvä taistelu- ja toimintapelien alagenre, jossa pelimaailma esitetään
pelihahmon näkökulmasta, niin ettei koko hahmo näy, vaan tyypillisesti esimerkiksi vain
hahmon kädessä oleva ase. FPS-pelit simuloivat kokemusta kolmiulotteisesta ympäristöstä
ja äänimaailmasta. Pelin tavoitteena on yleensä erilaisten tehtävien suorittaminen,
pelimaailmassa liikkuminen ja sen tutkiminen, ja vihollisten tuhoaminen.2
Reaaliaikaiset strategiapelit
Reaaliaikainen strategiapeli (RTS, Real Time Strategy) on strategiapelien alagenre, jossa
pelimaailmaan

vaikutetaan

jatkuvasti,

ilman

pelaajaosapuolille

jaettuja

vuoroja.

Strategiapelien tavoitteena on voittaa peli tekemällä ja toteuttamalla suunnitelmia
vastustajan päihittämiseksi. Useat strategiapelit perustuvat esimerkiksi historiallisiin
taisteluihin. Jotta pelaaja saa kokonaiskuvan pelitilanteesta, pelimaailma esitetään
useimmiten lintuperspektiivistä, toisin kuin esimerkiksi FPS-peleissä, joissa peli esitetään
pelihahmon näkökulmasta. 3

1

Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Massiivinen_monen_pelaajan_verkkoroolipeli
Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimm%C3%A4isen_persoonan_ammuntapeli
3 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_video_game
2
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Pulmapelit
Pulmapelit eli älypelit vaativat tyypillisesti kykyä tehdä loogisia päätelmiä, hahmottaa
asioita ja toisinaan myös nopeaa päätöksen tekoa. Klassisia pulmapelejä ovat esimerkiksi
Tangram ja Tetris. Myös moderneja pulmapelejä on olemassa, kuten esimerkiksi Portal,
joka on kolmiulotteinen, ensimmäisen persoonan näkökulmasta nähty pulmapeli.4
Tykkipelit
Tykkipeleiksi kutsutaan pelejä, joissa pelaaja laukaisee ammuksia, joille määrätään korotus
ja lähtönopeus. Tarkoituksena on yrittää osua toisen pelaajan pelihahmoon tai muuhun
vastustajaan tai rakennelmaan.5
Tykkipeleissä voi nähdä yhteneväisyyksiä pulmapeleihin, sillä molemmat perustuvat
pelaajan pohdintaan ja arviointikykyyn pelimaailman ominaisuuksista.
2.2. Pelialustat
Pelialusta digitaalisen pelin yhteydessä viittaa laitteeseen, joka mahdollistaa digitaalisen
pelin toiminnan. Seuraavissa kohdissa on esiteltynä tavallisimmat pelialustat, joilla
digitaalisia pelejä voidaan pelata.
Henkilökohtainen tietokone
Henkilökohtainen tietokone (personal computer, eli PC) voi olla esimerkiksi työasema,
kannettava tietokone, taulutietokone tai pöytätietokone. Oleellisia lisälaitteita ovat näyttö,
näppäimistö ja hiiri.
Pelikonsolit
Pelikonsoli on digitaalisten pelien pelaamista varten tarkoitettu laite, pelikäyttöön
suunniteltu henkilökohtainen tietokone. Pelikonsolin tuottamaa kuvaa katsellaan yleensä
televisiosta tai videotykiltä, ja konsolin toimintoja ja sillä pelattavia pelejä ohjataan
peliohjaimella. Pelikonsoleista on myös pienikokoisia versioita eli käsipelikonsoleita, joissa
on itsessään integroitu näyttö. Merkitsevä ero mobiililaitteen ja käsipelikonsolin välillä on

4
5

http://fi.wikipedia.org/wiki/Videopelilajityypit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Videopelilajityypit
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se, onko laite yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Joissakin käsipelikonsoleissa on tosin
mukana myös matkapuhelinominaisuudet.6
Mobiililaitteet
Mobiililaitteilla tarkoitetaan mukana kulkevia laitteita, joihin lukeutuvat matkapuhelimet,
älypuhelimet ja kämmentietokoneet. Mobiililaitteissa on erilaisia käyttöliittymiä. Tarjolla
on valmistajasta riippuen näytön ja näppäimistön yhdistelmään perustuvia sekä
kosketusnäytöllisiä laitteita. [Coulton et al., 2007]
Mobiililaitteille on nykyään tarjolla pelejä useimmista peligenreistä. Mobiilipelit ovat usein
suppeampia kuin PC- tai konsolialustalle suunnitellut pelit. Tyypillisesti mobiilipeleissä
panostetaan

enemmän

hyvään

pelattavuuteen

kuin

näyttäviin

grafiikoihin,

sillä

päätelaitteissa on rajallinen prosessointiteho sekä kohtuullisen pieni näyttö. Nykyään
kuitenkin myös mobiilipeleihin kuuluu kolmiulotteista grafiikkaa ja esimerkiksi
moninpelimahdollisuuksia, päätelaitteiden prosessointitehon parannuttua huomattavasti.
[IGDA, 2011]
Kosketusnäytölliset mobiilaitteet ja iPod
iPod on Applen kehittämä laite, joka on käyttöliittymältään samankaltainen kuin Applen
iPhone, iPod touch, iPod Nano ja iPad -laitteet. Nämä laitteet on suunniteltu käytettäväksi
kosketusnäytön avulla (kuva 1).
Kosketusnäyttölaitteille suunniteltuja pelejä pelataan useimmiten näyttöä koskettamalla.
Vuorovaikutustekniikka eri peleissä on yleensä periaatteeltaan sama: käyttäjä ohjaa peliä ja
sen tapahtumia näyttöä koskettamalla. Eroavaisuuksia eri pelien välillä sen sijaan on siinä,
ohjaako käyttäjä pelihahmoa, sen ympäristöä vai ympäristössä olevia esineitä. Pelien
antama palaute luonnollisestikin vaihtelee pelistä ja sen toteutuksesta riippuen. Yleensä
palaute on visuaalista ja auditiivista, laite ei anna esimerkiksi tuntopalautetta.
iPod touch on tarkalleen ottaen musiikkisoitin, mutta tässä tarkastelussa se voidaan
ominaisuuksiensa perusteella katsoa myös mobiililaitteeksi. Samoja pelejä voidaan pelata
niin iPodilla, iPhonella kuin iPadillakin. iPadissa laitteen näyttö on kuitenkin niin paljon
suurempi kuin iPodissa ja iPhonessa, että vaikka samoja pelejä voidaankin pelata myös
6

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pelikonsoli
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sillä, käyttökokemus saattaa jo olla erilainen. Tutkimuksessa kaikki osallistujat pelasivat
pelejä iPodilla, jotta kokemus olisi pelialustan osalta samanlainen kaikilla.
2.3. Foozles ja Angry Birds
Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on kaksi mobiilipeliä, Foozles ja Angry Birds.
Molemmat ovat Applen kosketusnäyttölaitteille suunniteltuja mobiilipelejä. Muut pelit ja
peligenret jäävät tutkielmassa tarkastelun ulkopuolelle, vaikkakin immersion teoriaa ja
tutkimustuloksia tarkasteltaessa otetaan huomioon, mitä peligenreä koskien immersiota on
käsitelty.

Kuva 1. Kuvassa iPod ja Foozles-peli.

Foozles
Foozles on Kukouri Mobile Entertainment Ltd.:n (myöhemmin Kukouri) kehittämä
pulmapeli, joka julkaistiin 9. marraskuuta 20117. Tutkimuksessa oli käytössä kaksi pelin
julkaisua edeltänyttä kehitysversiota, ensimmäisessä testissä oli alfa- ja toisessa beta-versio.

7

http://www.kukouri.com/games.html
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Foozles on fysiikkamoottoria hyödyntävä pulmapeli, jossa pelaaja pyrkii ohjaamaan
pelihahmon pelikentän läpi muokkaamalla pelikentän ominaisuuksia. Fysiikkamoottorilla
tarkoitetaan sitä tapaa, jolla ohjelmisto mallintaa fysiikan lakien toimintaa ja pelaajan
toimien vaikutuksia pelimaailmaan8. Pelaajan tehtävänä on ohjata pallomaiset pelihahmot
pelikenttien läpi käyttämällä hyväkseen erilaisia elementtejä kuten magneetteja,
teleportteja, liikkuvia alustoja ja muita vastaavia. Esteenä on erilaisia kuolettavia vaaroja
pyörivistä teristä liekkeihin. Erilaisten esteiden aktivointi ja deaktivointi tapahtuu
pelilaitteen näyttöä koskettamalla. Ruudun koskettaminen esimerkiksi sammuttaa osan
liekeistä ja sytyttää samalla uusia, aktivoi tai sammuttaa etenemiseen tarvittavan magneetin
tai pompauttaa pelihahmon ilmaan. Aktivaatio kestää sen ajan, kun käyttäjä koskettaa
näyttöä. Näyttöä ei tarvitse koskettaa aktivoitavan elementin kohdalta, vaan näytön
kosketus mistä tahansa pelilaitteen näytön alueelta aktivoi yhtäaikaisesti kaikki pelikentän
aktivoituvat elementit. Osa pelin haastetta onkin se, että saadessaan aktivoitua toivomansa
työkalun, pelaajan tulee kiinnittää huomiota myös siihen, mitkä muut elementit aktivoituvat
samalla.
Kuvassa 2 pelihahmo on pelikentässä vasemmalla tippumassa kohti pelikentän alareunaa.
Pelihahmo etenee pelikentässä kuvitteellisen painovoiman avulla. Painovoima vetää
pelihahmoa aina kohti näytön alaosaa, ja jos hahmo osuu siihen, pelikenttä joudutaan
aloittamaan alusta. Pelaajan tehtävänä on hyödyntää pelikentän liikkuvia elementtejä
ponnahdusalustoina pelihahmon liikuttamiseksi eteenpäin. Tavoitteena on ohjata pelihahmo
portaaliin (kuviin lisätty nuoli osoittaa portaalin paikkaa), johon päästyä siirrytään
seuraavaan pelikenttään. Pelin kentissä on taustamusiikki sekä ääniefektejä, jotka liittyvät
aktivoituviin elementteihin.
Kuvassa 3 on pelikenttä pidemmältä pelistä. Tässä pelikentässä vaikeustasoa on lisätty, sillä
mukana on myös pelihahmolle kuolettavia vaaroja.

8

http://en.wikipedia.org/wiki/Physics_engine
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Kuva 2. Foozles-pelin pelikenttä.
kenttä. Oikeassa yläreunassa
äreunassa kelloikonin vieressä pelikentän pelaamisen käytetty
aika sekunneissa sekä pause-ikoni,
ikoni, josta pelikentän
kentän pelaaminen voidaan keskeyttää. Oikean alareunan kuva
toimii pelaajalle ohjeena esittäen, että pelaajan tulisi koskettaa näyttöä. Tässä pelikentässä
peli
näytön
kosketuksella aktivoituvia elementtejä ovat tumman vihreät pallot sekä vaalean vihreät liikkuvat alustat. Sekä
kuva 2 että kuva 3 on skaalattuu suunnilleen kokoon, jossa peli esitetään iPodin näytöllä (noin 5x7cm).
5x7cm)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Kuva 3. Foozlesin pelikenttä. Tässä pelikentässä näytön kosketuksella aktivoituvia elementtejä ovat tasoista
tummemman väriset sekä violettii pallo. Violetin portaalin alapuolella on pyörivä terä, johon osuessaan
pelihahmo kuolee. Pelikentän vasemmassa reunassa on violetti-vihreä
violetti vihreä pallo, joita pelikentistä on mahdollista
kerätä. Pallot toimivat palkintoina, joita voi käyttää esimerkiksi vaikean pelikentän ohittamiseen myöhemmin
pelissä.

12

Angry Birds
Angry Birds on Rovio Mobilen vuonna 2009 julkaisema, muun muassa Applen
kosketusnäyttölaitteille saatava mobiilipeli, joka kuuluu tykkipelien genreen9.
Angry Birdsissä pelaajalla on ohjattavanaan joukko lintuja, joiden avulla on tarkoitus
tuhota pelikenttiin sijoitetut porsaat. Pelin taustatarinassa possut ovat kaapanneet munat
lintujen pesästä, ja raivostuneet linnut yrittävät ritsan avulla, itseään ammuksina käyttäen,
osua possuihin ja niiden rakennelmiin. Ritsan kumia venytetään kosketusnäytöllä
liikuttamalla sormea sen päällä. Porsaat ja niiden rakennelmat saavat osumista vähitellen
vaurioita (kuvat 4 ja 5).
Pelaaminen yhdistelee fysiikkamoottorin käyttöä ja pulmanratkaisua. Tykkipelille
tyypillisesti, kun pelaaja määrittää ammukselleen etenemiskulman ja lähtönopeuden,
fysiikkamoottorista riippuu, minkälaisia seurauksia ammuksen osuminen kohteeseen
tuottaa (kaatuuko rakennelma johon osuttiin, ja mitä muita rakennelmia se kaataa
mukanaan).
Pelin kentissä on taustamusiikki sekä ääniefektejä, joita kuuluu muun muassa lintujen
osuessa rakennelmiin. Lisäksi possut ääntelevät ja ilkkuvat lintuja. Kun pelaaja onnistuu
osumaan possuihin, linnut riemuitsevat, minkä pelaaja voi tulkita palautteeksi onnistuneesta
suorituksesta. Lisäksi pelaajan pistesaldo kasvaa.

9

http://www.rovio.fi/en/our-work/games/view/1/angry-birds
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Kuva 4. Alkutilanne Angry Birds -pelin
pelikentässä: lintu
intu valmiina pongahtamaan ritsasta matkaan. Oikealla
yläkulmassa näkyy pelikentässä
kentässä saavutettu korkein pistemäärä sekä pelaajan tämänhetkinen pistemäärä.
Vasemmassa yläkulmassa on pause-ikoni,
pause
josta pelikentän
kentän pelaaminen voidaan keskeyttää,
keskeyttää sekä toinen ikoni,
jonka avulla peliin voi saada pienempien lintujen avuksi isomman kotkan (tästä lisäosasta täytyy erikseen
maksaa). Kuvat 4 ja 5 on otettu kuvankaappauksina vapaasti ladattavissa olevasta peliversiosta.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Kuva 5. Pelaaja on tähdännyt linnun kohti vihollispossua ja rakennelmaa, jotka vaurioituvat iskun voimasta.
Numerot linnun kohdalla kertovat, paljonko
pal
pelaaja sai osumasta pisteitä.
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2.4. Pelikokemus
Immersio voidaan nähdä osana siitä suurempaa kokonaisuutta, joka käsittää pelaajan koko
pelaamiseen liittyvän mielihyvän (player enjoyment) kokemuksen. Mielihyvää pidetään
mahdollisesti jopa kaikkein tärkeimpänä tavoitteena, joka tietokonepelille voidaan asettaa.
Jos peli ei ole nautittava, ei sitä viitsitä pelatakaan. [Sweetser and Wyeth, 2005]
Sekä pelaamisen tuottamaan mielihyvään että myös immersion kokemukseen vaikuttavat
useat koko pelikokemuksen osatekijät. Tällaisia tekijöitä ovat pelin pelattavuus,
pelimaailma, narratiivi, pelimaailman uskottavuus ja pelin haasteellisuus. Näiden luonne ja
laatu vaikuttavat siihen, miten miellyttäväksi pelaaminen koetaan, ja millaisia
mahdollisuuksia peli tarjoaa immersion kokemuksen syntymiselle. Nämä osatekijät
esitellään seuraavissa kohdissa. Pelaamisen mielihyvään palataan vielä kohdassa 2.7., jossa
sitä

tarkastellaan

Sweetserin

ja

Wyethin

[2005]

GameFlow-mallin

tarjoamasta

näkökulmasta.
Pelattavuus
Jotta peli olisi pelattava (playability), sen yleisen käytettävyyden (navigaatio, valikot,
kontrollien toiminnallisuus, selkeys jne.) tulee olla kunnossa, ennen kuin varsinaista
nautittavuutta, ja sitä myöten immersiota, on tarvetta alkaa edes tarkastella.
Huono

käytettävyys

tai

suoranaiset

käytettävyysongelmat

sekä

toimimattomat

vuorovaikutustekniikat voivat huonontaa käyttökokemusta ja sitä myöten vähentää
positiivisia kokemuksia myös itse pelistä. Käytettävyysongelmat voivat olla suuria esteitä
pelin varsinaiseen hauskuuteen ulottumiselle [Ijsselsteijn et al., 2007]. Mikäli käytettävyys
ja pelattavuus eivät ole riittävällä tasolla, se voi haitata myös immersion muodostumista.
Mitä tulee pelattavuuden ja käytettävyyden eroihin, ovat pelit tietyllä tavalla merkittävä
poikkeus verrattuna muihin ohjelmistoihin. Yleensä tehtävien suorittamisen tehokkuus on
tärkeää ja osa hyvää käytettävyyttä [ISO 9241-11, 2000]. Pelien tapauksessa tavoitteena ei
kuitenkaan ole tehokkain mahdollinen käyttöliittymä, vaan sopiva tasapaino pelaajalle
asetettujen haasteiden ja niiden ratkaisemiseen tarjottujen keinojen välillä.
Lisäksi, jotta immersio voitaisiin saavuttaa, pelin tulisi saada pelaajat unohtamaan, että he
ottavat siihen osaa tietyn välineen kautta, niin että käyttöliittymä tulee “näkymättömäksi”
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tai huomaamattomaksi [Federoff, 2002]. Yleinen pelattavuus sekä käyttöliittymän
ominaisuudet – tai niiden puutteet ovat siis jatkuvasti läsnä pelaamisessa, ne vaikuttavat
immersioon sekä asettavat sille esiehtoja.
Pelimaailma
Pelimaailmalla tarkoitetaan pelin sisäistä kokonaisuutta, niitä elementtejä joista peli on
rakennettu, ja joista peli ja pelaaminen koostuvat. Kremersin [2009] määritelmän mukaan
pelimaailman luomisessa (world building) on kyse todellisten tai mahdollisten maailmojen
simulaatiosta, joka voi olla hyvinkin suureellinen tai suppeampi. Esimerkkinä suureellisesta
pelimaailmasta toimii esimerkiksi kolmiulotteinen seikkailupeli, jossa pelihahmoa
liikutetaan ja pelimaailman tutkiminen on oleellinen osa pelaamista. Angry Birdsin ja
Foozlesin tapauksessa pelimaailmat ovat suhteellisen suppeita. Verrattuna seikkailupeleihin
näiden pelikentät ovat lyhyitä ja käyttäjän näkyvissä kerralla kokonaisuudessaan.
Molemmat ovat puzzle-pelejä, joten ongelmanratkaisu on pelaamisessa keskeisemmässä
roolissa kuin laajat pelimaailmat.
Maailman luominen liittyy myös muihin kerronnallisiin keinoihin ja taiteenlajeihin, kuten
esimerkiksi kirjallisuuteen ja elokuviin. Huomattava eroavaisuus digitaalisilla peleillä
verrattuna muihin on interaktiivisuus. Pelaajan osallistuminen ja oma panostus on
pelaamisen tapauksessa suurempi verrattuna esimerkiksi elokuvien katsomiseen tai kirjojen
lukemiseen. [Kremers, 2009]
Kremersin [2009] mukaan pelimaailman rakennuspalikat voidaan jakaa kahteen
kategoriaan, “miten maailma toimii”, eli maailman säännöt, ja “mitä asioita maailmassa
on”, eli maailman sisältö. Maailman sääntöihin kuuluu pelimekaniikka eli kaikki peliin
liittyvä toiminnallisuus: hahmon kontrollointi, ympäristölliset säännöt sekä fysiikka, jonka
perusteella pelimekaniikka toimii. Nämä muodostavat siis kokonaisuudessaan ne säännöt,
joiden perusteella pelaaja pystyy toimimaan maailmassa. Maailman sisältöön puolestaan
liittyvät pelimaailmaan sijoitellut esineet, kerättävät asiat, palkinnot ja lavasteet, sekä
tarinaa eteenpäin vievät, vaikkapa videopätkän muodossa esitettävät jaksot. Erityisesti
lavasteet ja jaksot tuovat lisänsä myös pelimaailman tunnelmaan, ja ne voivat syventää
pelaajalle muodostuvaa kuvaa pelin tarinasta. [Kremers, 2009]
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Myös tekniset puitteet, esimerkiksi pelialusta, liittyvät Kremersin mukaan pelimaailman
luomiseen ja toiminnallisuuden mahdollisuuksiin. Pelin suunnitteleminen mobiililaitteille
on huomattavan erilaista verrattuna esimerkiksi pelin suunnittelemiseen pöytäkoneelle,
jossa on erillinen näyttö, näppäimistö ja muut hallintalaitteet. [Kremers, 2009]
Pelaajat arvostavat pelimaailman loogisuutta ja realismia. Clarke ja Duimering [2006]
toteuttivat haastatteluihin perustuvan tutkimuksen FPS-pelien pelaajien kokemuksista.
Heidän mukaansa pelaajien arvostamia asioita peleissä ovat muun muassa pelimaailman
loogisuus ja realismi, joilla kyseisten pelien yhteydessä tarkoitettiin esimerkiksi sitä, että
pelaajan liikkuminen pelimaailmassa noudattaa tiettyjä totunnaisia oletuksia. Esimerkiksi
jos pelimaailmassa on esitetty ovi, pelissä liikkuvan pelihahmon tulisi voida avata se
(mikäli ovi ei ole lukossa). [Clarke and Duimering, 2006]
Narratiivi
Narratiivilla tarkoitetaan yleisesti ottaen kertomusta. Esimerkiksi Balin [1997] mukaan
narratiivinen teksti välittää tarinan äänen, kielen, kuvan tai näiden yhdistelmän avulla.
Hyvä narratiivi on myös ymmärrettävä.
Qin ja muut [2007] toteavat, että tarinan rakenteen ja sisällön ymmärtäminen on eräs
esiehto

immersion

kokemiselle.

Heidän

mukaansa

vain

ymmärtämällä

pelin

tapahtumaketjujen sisällön ja kulun voi pelaaja järkeillä, miten toimia ja millaista strategiaa
muodostaa jatkoa ajatellen.
Myös Sweetser ja Wyeth [2005] korostavat samaa asiaa kuin Qin ja muut [2007]. Jotta
pelaaja voisi kokea kontrollin tunnetta ja vaikutusmahdollisuuksia pelimaailmassa, täytyy
pelin ensin jollain tapaa luoda tämä maailmansa, jossa asiat tapahtuvat. Ilman narratiivia ei
ole mitään, mihin pelaaja voisi samaistua ja minkä yhteydessä kokea merkityksellisyyttä.
Narratiivi liittyy maailman luomiseen, sillä tarinan kautta myös pelimaailman muut
elementit saavat merkityksiä ja hahmottuvat kokonaisuuden osina. Maailma voidaan luoda
myös kokonaan tekstimuotoisesti, kuten esimerkiksi MUD-pelissä tehdään. MUD (alun
perin Multi-User Dungeon, myöhemmin myös Multi-User Dimension tai Domain) -pelit
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ovat monen pelaajan roolipelejä, joissa koko peliympäristö (hahmot, esineet ja tarina)
esitetään tekstipohjaisesti10.
Voidakseen kokea pelin mielekkäänä ja sen myötä immersiivisenä tulee pelaajan ymmärtää
pelimaailmaa ja olla halukas sekä kykenevä samaistumaan sen hahmoihin ja tapahtumiin.
Kun näin tapahtuu, pelistä ja sen sisällöstä voi muodostua jotain henkilökohtaisesti
merkityksellistä ja puhuttelevaa.
Haasteellisuus osana pelikokemusta
Gilleade ja Dix [2004] erottelevat turhautumisen pelissä (in-game) ja turhautumisen pelille
(at-game). Näistä jälkimmäinen viittaa kamppailuun käyttöliittymän kanssa, asioiden
parissa jotka vievät huomiota itse pelaamisesta. Turhautuminen pelille selkeästi rikkoo
immersiotuntemukset, ja pelaaja saattaa luovuttaa ja alkaa tehdä jotain muuta [Gilleade and
Dix, 2004]. Aiemmin mainittu pelattavuus liittyy samaan asiaan: hyvällä pelattavuudella
pyritään siihen, ettei käyttäjä turhautuisi pelille. Pelissä turhautuminen puolestaan viittaa
pelaajan vaikeuksiin pelin haasteiden kanssa.
Huono pelattavuus ja sen aiheuttama turhautuminen pelille ei ole toivottavaa. Sen sijaan
turhautuminen pelissä on monimutkaisempi asia. Jotta peli tarjoaisi mielenkiintoa ja
haastetta, on sen tarjottava pelaajalle vaikeita, hetkellisesti turhauttaviakin tehtäviä.
Katharsis on Aristoteleen Runousopissa [n.350eaa.] käyttämä käsite. Se viittaa tarinan,
yleensä tragedian, myötä katsojassa syntyneisiin voimakkaisiin tunteisiin, kuten pelkoon ja
jännitykseen, ja erityisesti näiden jännitystilojen laukeamiseen katharttiseksi kutsutun
kokemuksen myötä, kun pelkoa tai jännitystä aiheuttanut tilanne tai asia ratkeaa jollain
tavalla. Katharsiksella viitataan siis narratiivin myötä syntyneiden voimakkaiden tunteiden,
kuten pelon ja jännityksen purkautumiseen. Termi on Aristoteleelta omaksuttu oleelliseksi
osaksi käsikirjoittamisen teoriaa [Kallay, 2010]. Kallayn [2010] mukaan katharsis liittyy
myös interaktiivisten tarinoiden kuten digitaalisten pelien yhteyteen.
Kuten Ijsselsteijn ja muut [2007] toteavat, jonkinasteinen turhautuminen tuntuu
voimistavan pelaajan mielihyvää katharttisen kokemuksen kautta, silloin kun pelaaja
merkittävistä esteistä ja haasteista huolimatta lopulta selviytyy tehtävästään. Tällaista
10

http://fi.wikipedia.org/wiki/MUD
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kokemusta voidaan Ijsselsteijnin ja muiden [2007] mielestä kutsua miellyttäväksi
turhautumiseksi.
Jännitys, pelko ja kiihtymys, joita pelaaminen aiheuttaa, koetaan siis positiivisina, koska
pelaaja odottaa painostavan tai turhauttavan tilanteen ratkeamista tehtävässä onnistuessaan.
Kun pelaaja pystyy suoriutumaan haasteesta menestyksekkäästi, jännittyneisyys kääntyy
euforiaksi. Pelaamisen kokemus on siis eräänlainen sykli, jossa jännitys ja tyytyväisyys
onnistumisesta vaihtelevat. [Ermi and Mäyrä, 2005]
Oleellisia tekijöitä sopivan haastavuustason kannalta ovat pelin rytmi sekä rytmin ja
haasteiden jatkumo. Pelaamisen aikana pelaaja voi kokea eri tavalla toisiaan seuraavia
haasteiden ja seesteisempien vaiheiden episodeja, mikä on onnistuessaan yksi
mukaansatempaavuuden tekijöistä. Ermi ja Mäyrä myös huomauttavat, että pelaamisen
mielihyvä on vahvasti yhteydessä menestymisen ja edistymisen kokemuksiin, ja
epävarmuus lopullisesta tuloksesta on tärkeä tekijä yleisessä pelin jännittävyydessä. [Ermi
and Mäyrä, 2005]
Pelisuunnittelun haasteena onkin pystyä toteuttamaan pelejä, jotka ovat riittävän haastavia
sopivalla hetkellä, mutta niin että turhautuminen ei kuitenkaan käy liian suureksi. Kun
peliin mukaan aiotut osat on valikoitu, suunniteltu ja toteutettu niin, että ne ovat tarjolla
pelissä käytettäviksi, on pelinkehityksen loppuvaiheessa vielä paljon tehtävissä pelin
parantamiseksi.
2.5. Immersio
Onnistuneen pelin suunnittelussa tulisi siis ottaa huomioon monia osatekijöitä ennen
immersion saavuttamista. Vasta sitten, kun maailma on kontekstissaan looginen (ei siis
välttämättä realistinen), peli ja sen käyttöliittymä toimivat oikein, maailma näyttää ja tuntuu
koherentilta, ja niin edelleen, on immersion kokemisen mahdollista alkaa.
Immersio on jo vuosia ollut ajankohtainen ja toistuvasti mainittu aihe muun muassa
pelitutkimuksessa, ja alkaa olla selvää, että immersion tavoittelu on oleellinen osa
onnistunutta ja menestyvää pelisuunnittelua [muun muassa Nacke and Lindley, 2008].
Kuten sanottua, pelin tulee tuottaa mielihyvää, jotta sitä pelattaisiin. Pelin nautittavuus on
oleellista immersiolle, ja toisaalta immersiota pidetään jopa ratkaisevana tekijänä pelin
nautittavuudelle [Jennett et al., 2008].
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Jennettin ja muiden mukaan termiä immersio käytetään myös arkipuheessa ja se on tunnettu
käsite sekä pelaajien että peliarvioijien keskuudessa [Jennett et al., 2008]. Asia lienee näin
kuitenkin vahvemmin englannin kielessä, jossa immersioon viitataan termiä sen suuremmin
avaamatta

usein

myös

peliarvosteluissa.

Esimerkiksi

Kuchera

[2011]

moittii

peliarvostelussaan uutta RAGE-peliä, jonka tapa välittää viestejä pelaajalle rikkoo hänen
mielestään pahasti pelaajan kokemaa immersiota.
Toisaalta Nacke ja Lindley toteavat, että ”siinä missä flow ja ikävystyneisyys saattavat
useimmista pelaajista olla intuitiivisesti ymmärrettäviä, immersio varmastikaan ei ole”
[Nacke and Lindley, 2008]. Oman kokemukseni mukaan Suomessa tietokone- ja
roolipeliharrastajien keskuudessa immersio on tuttu ja käytetty käsite. Immersion ohella
suositaan myös termiä uppoutuminen, joka lieneekin sopiva suomennos immersiolle.
Toisaalta suurin osa tutkimukseni osallistujista ei tuntenut immersion käsitettä etukäteen.
Kenties se, että immersio liittyy läheisesti muihin onnistuneen pelikokemuksen
osatekijöihin, aiheuttaa sen että immersion käsitteen ja kokemuksen hahmottaminen on
vaikeaa sekä pelaajille että suunnittelijoille, kuten myös tutkijoille.
Tietokonepelien yhteydessä immersiolla tarkoitetaan pelaajan kokemaa kokonaisvaltaista ja
syvää osallistumisen kokemusta pelin tarjoamien virikkeiden ja virtuaalisen todellisuuden
kautta. Pelaamisen immersiota voidaan kuvailla esimerkiksi sen seurausten kautta: pelistä
tulee pelaajan huomion keskipiste, joka vaikuttaa hänen mielentilaansa. [Brown and Cairns,
2004; Sweetser and Wyeth, 2005]
Immersiolle keskeistä on reaalimaailmasta tietoisena olemisen kokemuksen häviäminen.
Tätä voidaan eritellä vielä tarkemmin osiin. Siihen kuuluu tietoisuuden hämärtyminen
itsestä (loss of self-awareness), tietoisuuden hämärtyminen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta
(loss of social awareness) sekä kokemuksen häviäminen siitä, että peli on jotain välillisesti
koettua (loss of game awareness). [Whitson et al., 2008]
Tyypillinen keino hämärtää tietoisuus itsestä on esimerkiksi se, että peli pelissä esiintyy
pelaajan ”vaihtoehtoinen itse”, avatar, jonka avulla vältetään viittaukset reaalimaailman
pelaajaan itseensä. Toinen tapa on välttää kaikenlaiset keskeytykset pelaamisessa,
esimerkiksi niin että käyttäjän ei tarvitse erikseen tallentaa peliä, tai että peli ei ilmoita
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esimerkiksi näytölle ilmaantuvalla viestillä välitallennuksen tapahtumisesta. [Whitson et al.,
2008]
Digitaalisia pelejä on perinteisesti pelattu yksin ja pelaajat ovat itsekin pyrkineet
vähentämään ulkopuolisia häiriötekijöitä ja tietoisuutta reaalimaailman sosiaalisista
vuorovaikutustilanteista esimerkiksi sammuttamalla puhelimensa tai pelaamalla peliä
kuulokkeet päässä. Peleihin uppoutuminen vaatii perinteisesti pelaajan jakamatonta
huomiota. Kaikenlaiset keskeytykset tai esimerkiksi tietoisuus muiden ihmisten läsnäolosta
voivat häiritä peliin keskittymistä ja muistuttaa pelaajaa ympäröivästä todellisuudesta.
Pelaaminen on mielletty yksin tehtäväksi, eikä esimerkiksi toisten pelaamisen katsominen
ole kovin mielenkiintoista. [Whitson et al., 2008]
Pelimaailmojen sisällä sosiaalisuudella on kyllä sijansa. Pelattaessa esimerkiksi MMORPGpelejä sosiaalisuus on keskeisessä osassa pelaamista, mutta silloinkin korostetaan
pelimaailman sisäisiä sosiaalisia suhteita: reaalimaailman ystävyyssuhteet voivat olla
sivuseikka pelimaailmassa solmittavien suhteiden sijaan, eikä pelissä solmituilla suhteilla
ole välttämättä juurikaan tekemistä pelaajan reaalimaailman persoonan kanssa. [Whitson et
al., 2008]
Pelistä tietoisuuden häivyttämisessä pyritään saamaan pelaaja unohtamaan, että peli on
jotain välillisesti pelilaitteen ja sen käyttöliittymän kautta koettua. Tätä vastoin korostetaan
pelin realistisuutta ja pyritään vakuuttamaan käyttäjä siitä, että hänen pelin kautta saamansa
kokemukset ovat todellisia. [Whitson et al., 2008]
Jotta maksimaalinen immersion kokemus saavutettaisiin, peli siis pyrkii korvaamaan
pelaajan todellisuuden vaihtoehtoisella todellisuudella pelimaailman sisällä, sen omien
hahmojen, ajan ja paikan mukaisesti, saaden hänet unohtamaan reaalimaailman “täällä ja
nyt” -tunteen ja sen sijaan siirtymään pelin todellisuuteen. [Whitson et al., 2008]
Immersion kolme tasoa
Brown ja Cairns [2004] haastattelivat pelaajia kartoittaakseen pelaajien omia käsityksiä
immersiosta suosikkipeleissä. Useimmille pelaajille immersio tarkoitti peliin osallistumisen astetta (involvement). Tarkemmin tätä osallistumisen astetta kuvataan kolmella
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immersion tasolla: 1. sitoutuminen (engagement), 2. mukaan tempautuminen (engrossment)
ja 3. täydellinen immersio (total immersion). [Brown and Cairns, 2004]
Ensimmäiselle tasolle kuuluvat pelaajan osallistuminen ja halu käyttää aikaa ja kohdistaa
huomiota peliin sekä opetella sen toimintaperiaatteet. Toisella tasolla pelin ominaisuudet
tarjoavat pelaajalle kokemuksen, joka vetoaa häneen emotionaalisella tasolla. Osa pelaajista
mainitsi myös kokemastaan “emotionaalisen tyhjiinvuotamisen tunteesta”, joka on
sidoksissa kokemuksen intensiteettiin. Tällä tasolla pelaajan tietoisuus itsestä ja
ympäristöstä, samoin kuin pelikontrollien käyttämisestä laimenee. [Brown and Cairns,
2004; Jennett et al., 2008]
Kolmatta, täydellisen immersion tasoa luonnehditaan kokemukseksi, jossa ihminen tuntee
kadottaneensa suhteen reaalimaailmaan ja peli on “kaikki mitä on”. Jotkut käyttäjiltä
saaduista

kommenteista

viittasivat

erityisesti

kokemukseen

läsnäolemisesta,

samankaltaisesta kuin mistä puhutaan varsinaisten virtuaalitodellisuuksien yhteydessä:
“Lopetat sen ajattelemisen, että olet pelaamassa tietokonepeliä ja ainoastaan olet
tietokoneessa.” [Brown and Cairns, 2004]
Kolmas taso vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin määritelmä kokonaisvaltaisesta,
voimakkaasta flow-tunteesta. Kolmanteen tasoon kuuluu myös vahvin emotionaalisen
sitoutumisen ja pelimaailman tunnelman aistimisen kokemus.
Immersio on siis asteittain syvenevä kokemus, joka vahvistuu sekä pelaamiseen käytetyn
ajan että pelin tarjoamien virikkeiden myötä. Jotta immersion kokemus voisi syventyä,
aiemman tason vaateiden on ensin täytyttävä. Kolmas taso saavutetaan pelatessa
mahdollisesti vain hetkittäin, kun taas ensimmäisen ja toisen tason kokemuksia esiintyy
pelatessa useammin. [Brown and Cairns, 2004; Jennett et al., 2008]
SCI - malli
Ermi ja Mäyrä [2005] esittävät immersiota selittävän SCI-mallin (sensory, challenge-based,
imaginative). He toteavat, että immersion kokemus on moniulotteinen ilmiö. Sen osa-alueet
ilmenevät eri tavoilla niin pelistä kuin myös pelaajan yksilöllisistä ominaisuuksista ja
tavoitteista riippuen. He määrittelevät immersiolle kolme ulottuvuutta: sensorinen,
haasteeseen perustuva ja imaginatiivinen immersio. [Ermi and Mäyrä, 2005]
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Sensorinen immersio koostuu siitä audiovisuaalisesta kokemuksesta, jonka pelin sensorinen
informaatio tarjoaa. Pelaajan tarkkaavaisuus suuntautuu peliin, sen grafiikkaan ja ääniin,
niin ettei hän enää kiinnitä huomiota muuhun reaalimaailmasta saatavilla olevaan
informaation. Näin pelaaja tulee kokonaisvaltaisesti keskittyneeksi pelimaailmaan ja sen
ärsykkeisiin. [Ermi and Mäyrä, 2005]
Haasteeseen perustuva immersio puolestaan sisältää ne motoriset ja mentaaliset tehtävät,
joita pelaaminen asettaa pelaajalle, yhdistettynä siihen, miten haasteet ovat tasapainossa
pelaajan kykyjen kanssa [Ermi and Mäyrä, 2005]. Tässä on nähtävissä myös selkeitä
yhteyksiä flow-teorian kuvailemaan flow’n kokemukseen [Nacke and Lindley, 2008].
Kolmas osatekijä, imaginatiivinen immersio, kuvaa kokemusta pelaajan imeytymisestä
mukaan peliin, sen tarinaan ja hahmoihin. Pelaaja voi identifioida itsensä pelihahmoksi.
Tämä immersion osa tarjoaa pelaajalle siis mahdollisuuden käyttää mielikuvitustaan ja
tunteitaan sekä nauttia pelin tarinasta. [Ermi and Mäyrä, 2005]
Ermin ja Mäyrän mukaan immersion osa-alueet vaihtelevat pelistä riippuen. He toteavat,
että imaginatiivinen immersio näyttäisi olevan vahvinta juonellisten seikkailupelien ja
roolipelien tapauksessa, kun taas haasteisiin perustuva immersio ilmenee vahvempana
strategiapelien kuin muiden peligenrejen yhteydessä. [Ermi and Mäyrä, 2005]
Sensorinen immersio taasen on erityisen vahvaa FPS-pelien yhteydessä. Ermin ja Mäyrän
tutkimuksessa matalimman sensorisen immersion tuloksen sai heidän tutkimistaan peleistä
Nethack-niminen peli, joka on pulmapeleihin kuuluva, vanhanaikaista ASCII-grafiikkaa
sisältävä peli. Pelin sijoitus muuttuu tarkasteltaessa haasteeseen perustuvaa immersiota.
Tässä kategoriassa Nethack saa parhaan tuloksen. [Ermi and Mäyrä, 2005]
Neo-immersio
Whitsonin ja muiden [2008] mukaan yllä kuvatut tavat pyrkimyksestä saada pelaaja täysin
uppoutumaan pelimaailmaan liittyvät erityisesti perinteisiin yksinpelattaviin digitaalisiin
peleihin. Sitä vastoin uusien pelien ja pelaamistapojen ilmaantuessa sosiaalisuudesta ja
yhdessä pelaamisesta tulee keskeisiä tekijöitä pelaamisen viihdyttävyydelle. Whitson ja
muut [2008] ottavat käyttöön neo-immersion käsitteen, jolla viitataan peleihin, joiden
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pelaamisen yhteydessä korostetaankin tietoisuutta itsestä, sosiaalisuudesta ja pelistä
itsestään.
Esimerkiksi Nintendon Wii-pelikonsolilla pelattavat pelit perustuvat pelaajan omaan kehon
käyttöön, ja markkinoille on tullut viime aikoina useita digitaalisia pelejä, joissa yhdessä
tekeminen on osa pelaamisen hauskuutta. Satunnaisesti pelattavien pelien kohdalla
tietoisuutta pelistä ei ole haluttu häivyttää niin vahvasti kuin peleissä aiemmin. Pelaaminen
on esimerkiksi helppoa keskeyttää tarvittaessa. Pelikentät ovat lyhyitä ja peliä on helppo
myöhemmin jatkaa keskeytyskohdasta, toisin kuin esimerkiksi laajoissa seikkailupeleissä,
joihin pelaaja voi uppoutua tunneiksi ja pelaamisen keskeyttäminenkin saattaa riippua pelin
tarjoamista (usein tarinan etenemiseen liittyvistä) sopivista tallennushetkistä.
2.6. Mobiilipelit, satunnaispelaaminen ja immersio
Pelaamista motivoiviin tekijöihin ja immersion kokemiseen liittyvä tutkimus on keskittynyt
pääasiassa joko pelaamiseen yleisellä tasolla tai MMORPG- ja FPS-peleihin. Sweetser ja
Wyeth [2005] perehtyivät RTS-peleihin, kun taas Brown ja Cairns [2004] sekä Ermi ja
Mäyrä [2005] pyrkivät muodostamaan käsityksensä immersiosta mahdollisimman laajasti
erilaisia peligenrejä huomioiden.
Jonkin verran on tutkittu myös erilaisia oppimiseen liittyviä pelejä ja simulaatiota, eli niin
sanottuja vakavia pelejä (serious games), joiden tavoitteena on tutkia tai harjoitella
toimimista haastavissa reaalimaailman tilanteissa pelin muodossa. Muut pelimuodot ja genret on pitkälti jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. [Tychsen et al., 2008]
Mobiilipelejä ja niiden immersiota ei siis ole juurikaan tutkittu. Mobiilipelit ovat
luonteeltaan hyvin erilaisia kuin esimerkiksi konsolipelit. Näitä voidaan pitää jopa toistensa
vastakohtina: konsolipelejä saatetaan pelata tunti- tai jopa päiväkausia suurelta
näyttölaitteelta tilassa, jossa ei ole häiriötekijöitä, kun taas mobiilipelejä voidaan pelata
kämmenen kokoisilla laitteilla muutaman minuutin ajan esimerkiksi linja-autossa, jossa
myös tietoisuus ympäristöstä on erilaista.
Mobiilipelejäkin toki voidaan pelata pidempiä aikoja, ja pelaamistapa voi muistuttaa
konsolipelaamista käyttäjästä riippuen. Yleisesti ottaen mobiilipelit ja satunnaispelaaminen
kuitenkin liitetään yhteen. Useat mobiilipelit, kuten myös tutkielmassa mukana olevat
Foozles ja Angry Birds sopivat mainiosti lyhytaikaiseen pelaamiseen.
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Foozles ja Angry Birds kuuluvat pulmapeleihin. Mobiilipeleinä ne ovat massiivisia PCpelejä vaatimattomampia visuaaliselta anniltaan, mutta ovat kuitenkin graafisia pelejä kera
äänimaailman ja -efektien. Pulmapeleinä ne tarjoavat pelaajilleen ongelmanratkaisutehtäviä. Tällä perusteella voidaan olettaa, että nämäkin pelit tarjoaisivat ainakin sensorista
ja haasteeseen perustuvaa immersion kokemusta.
Satunnaispelaaminen ja immersion mahdollisuus
Kallion

ja

muiden

[2011]

mainitsemista

erilaisista

pelaamistavoista

kasuaalin

pelaamismentaliteetin sisällä on useita erilaisia painotuksia pelaamiselle. Vähiten
pelaamiseen sitoutuva pelaamistapa on ajankuluttaminen (killing time), joka ajallisesti
vaihtelee pelaajakohtaisesti vartista tunteihin, samoin kuin pelaamiseen keskittymisen aste.
Toinen satunnaispelaamisen alue on “aukkojen täyttäminen” (filling gaps), millä
tarkoitetaan pelaamista jotain toista asiaa odotellessa. Kolmas kasuaalipelaamisen tyyppi on
rentoutuminen (relaxing), joka on lähellä kahta aiemmin mainittua pelaamistapaa, sillä
erotuksella aukkojen täyttämiseen, että rentoutuakseen pelaavilla ei varsinaisesti ollut
mitään mitä odotella, vaan he pelasivat esimerkiksi päivän päätteeksi kotonaan. [Kallio et
al., 2011]
Kallio ja muut [2011] huomauttavat että kasuaalin pelaamistavan omaksuneet ihmiset eivät
juuri vastaa digitaalisten pelien pelaajien stereotypiaa, jossa pelaaja on joko addiktoitunut
peliin tai totaalisesti uppoutunut siihen. Ihmisillä on erilaisia pelaamistapoja ja -tyylejä,
jotka liittyvät paljolti siihen tilanteeseen, jossa pelataan. Pelaamistilanteet puolestaan ovat
yhä useammin sidoksissa muuhun jokapäiväiseen elämään. [Kallio et al., 2011]
Kasuaalipelejä voidaan pelata toisarvoisina aktiviteetteina, jotka limittyvät ihmisten
jokapäiväiseen elämään erilaisilla tavoilla. Pelaaminen voi toimia esimerkiksi puhtaasti
ajanvietteenä, tai taustatoimintana muiden asioiden pohtimiselle ja suunnittelulle.
Toisarvoisessa pelaamisessa pelin tarina tai muut ominaisuudet ovat myöskin
vähempiarvoisia kuin pelaamiskokemus. Pelaamisen lopputulos tai tavoite, kuten
ajankuluttaminen, opiskelu, painonpudottaminen tai muu vastaava, on itse pelaamista
tärkeämpää. [Kultima, 2009]
Kultima [2009] on pohtinut kasuaalipelien luonnetta ja suhdetta immersioon. Hänen
mukaansa satunnaisen pelailun yhteydessä immersio ei suinkaan aina ole tavoiteltavaa.
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Näkökulma on uusi verrattuna siihen, mitä tavallisesti, ja jopa kliseenomaisesti,
digitaalisista peleistä ja immersiosta on viime vuosina ajateltu. [Kultima, 2009]
Kasuaalipelien on tarkoitus olla kevyitä, nopeasti omaksuttavia, lyhyitä pelisessioita
tukevia, ja aiheiltaan “turvallisia”, ilman provokatiivisia aiheita, kuten väkivalta, kauhu tai
seksuaalisuus. Tällaisten tavoitteiden myötä pelaamista ei välttämättä motivoi halu kokea
vahvaa immersiota. Ei ole mitään varsinaista syytä sille, että pelien täytyisi tarjota vahvoja
immersion kokemuksia. Vahva peliin uppoutuminen ei välttämättä ole pelaajan kannalta
lainkaan oleellinen tavoite, mikä kannattaa huomioida myös satunnaisesti pelattavaksi
tarkoitettujen pelien suunnittelussa. [Kultima, 2009]
Satunnaisen pelaamistavan ja sitä motivoivat tavoitteet huomioon ottaen voidaan jopa
ajatella, että mobiilipelien pelaajat eivät halua kokea immersiota [Hume, 2005]. McMullan
ja Richardson [2006] kuitenkin huomauttavat, että esimerkiksi MMORPG-pelit ovat
jatkuvasti yleistymässä myös mobiililaitteille, vaikka niille heidän mukaansa tyypillistä
onkin pelaamiseen sitoutuminen. McMullanin ja Richardsonin [2006] mukaan katkonainen
tai ajoittainen pelaaminen ei välttämättä tarkoita että pelattaisiin epäjatkuvia pelejä, vaan
pelaaminen voi katkonaisuudesta huolimatta olla kumulatiivista.
Myös Kultima [2009] huomauttaa, että kasuaalipelin pelaaminen ei välttämättä tarkoita sitä,
että pelaajan pelityyli tai asenne pelaamista kohtaan automaattisesti olisi satunnainen.
Pelaajilla on pelaamista kohtaan erilaisia tavoitteita ja odotuksia, jotka riippuvat pelaajasta,
eivät pelkästään pelityypistä. Kasuaalipelit kuitenkin laajentavat peleihin tavallisesti
liitettyjä jopa kliseiksi muodostuneita käsityksiä. Vahvan immersion ja haasteellisuuden
sijaan, tai näiden kokemisen lisäksi, kasuaalipelien keinot tarjota pelaajalle hauskoja ja
miellyttäviä kokemuksia ovat monipuolisempia. [Kultima, 2009]
Satunnainen pelaaminen on ilmiönä jopa immersiota ja sen tutkimustakin uudempi, ja
aihetta on lähestytty tutkimuksessa muilla tavoin kuin immersion näkökulmasta. Kuten
edellä todettiin, osittain immersiota ja kasuaalipelaamista pidetään myös toisensa
poissulkevina asioina. Koska aiheesta ei kuitenkaan ole vielä sen tarkempia
tutkimustuloksia, tämän tutkielman tavoite kartoittaa mobiilipelaamisen yhteydessä koettua
immersiota on varsin ajankohtainen. Pätkittäinen “kevytpelin” pelaaminen ei varmastikaan
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ole yhtä immersiivistä kuin konsolipelisessio suurelta tv-ruudulta nähtynä, mutta koetaanko
siitä huolimatta satunnaisesti pelattavien mobiilipelien yhteydessä jonkinlaista immersiota?
2.7. Muita immersiota sivuavia käsitteitä ja malleja
Immersiota sivuavia ja siihen liittyviä käsitteitä ovat jo mainittu flow sekä tämän lisäksi
läsnäolo (presence), osallistuminen (engagement ja toisinaan involvement) sekä cognitive
absorption.
Presence on immersion tapaan termi, jolla on vaihtelevia merkityksiä tutkijasta riippuen.
Sitä on myös pidetty immersiota parempana ja selkeämpänä terminä immersiokokemuksen
kuvailemiseen [Nacke et al., 2010a]. Yleisesti sillä tarkoitetaan psyykkistä läsnäolon
tunnetta virtuaalisessa ympäristössä. [Jennett et al., 2008]
Cognitive absorption (CA) Agarwalin ja Karahannan [2000] mukaan tarkoittaa vahvaa
osallistumisen kokemusta ohjelmiston (software) käyttöön liittyen. Erona immersion ja
CA:n välillä on se, että CA liittyy informaatioteknologiaan ja sen käyttöön yleisellä tasolla,
kun taas immersio on kokemus liittyen juuri tiettyyn tilanteeseen pelattaessa digitaalista
peliä. [Jennett et al., 2008]
Erityisesti flow'lla ja immersiolla on yhteneväisiä tekijöitä, sillä myös flow-teoriassa ovat
keskeisiä esimerkiksi ajantajun ja itsestä tietoisuuden väheneminen.
Samantyyppisiä, osittain päällekkäisiä ja epämääräisiäkin käsitteitä on siis useampia, ja
immersion selkeä hahmottaminen on tätä myöten haastavaa.
Immersio versus flow
Immersiolle läheisistä käsitteistä tunnetuin lienee Mihail Csikszentmihalyin flow-teoriaan
[1990] perustuva flow. Csikszentmihalyi tutki perusteellisesti sitä, mikä tekee ihmisten
kokemuksista nautittavia silloin kun niistä ei saada erillistä palkkiota, kuten raha tai
arvostus. Csikszentmihalyin mukaan ”optimaalisen kokemuksen” eli flow'n kokemus on
samanlainen eri puolilla maailmaa, eri sosiaali- ja ikäluokissa sekä eri sukupuolten välillä.
Hyvin erilaisia aktiviteetteja kuvaillaan samoilla tavoin, silloin kun niistä nautitaan.
[Csikszentmihalyi, 1990]
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Flow on Csikszentmihalyin [1990] mukaan jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, jotka ovat:
1. Tehtävä on mahdollista suorittaa.
2. Tehtävään voidaan keskittyä.
3. Keskittyminen on mahdollista koska tehtävällä on selkeät päämäärät.
4. Keskittyminen on mahdollista koska tehtävä tarjoaa välitöntä palautetta.
5. Tekijä tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta.
6. Tekijä kokee syvää mutta pakottamatonta osallistumisen tunnetta, joka häivyttää
tietoisuuden arkipäivän huolista.
7. Tietoisuus itsestä häviää.
8. Tietoisuus ajankulusta muuttuu.

Osa-alueita tarkasteltaessa käy ilmi, että immersiolla ja flow'lla on selkeästi päällekkäin
meneviä piirteitä, kuten muutokset ajankuluntajussa ja intensiivinen, haasteelliseen
tehtävään keskittyminen. Kuten Jennett ja muut [2008] toteavat, immersiota voidaan pitää
flow-tilan saavuttamisen esiasteena.
Toisaalta immersio ei aina ole niin äärimmäinen tunne kuin flow, vaan se voidaan nähdä
asteittain vahvistuvana kokemuksena, kuten Brown ja Cairns [2004] esittävät (vrt. kohta
2.5.). Jennett ja muut [2008] antavat hyvän esimerkin tilojen eroavaisuuksista: pelaaja voi
olla vahvasti tempautuneena mukaan pelaamiseen, mutta voi silti olla samaan aikaan
tietoinen esimerkiksi siitä, että joutuu kohta lopettamaan pelaamisen ehtiäkseen seuraavaan
pysäkiltä lähtevään linja-autoon. Pelaaja siis kokee immersiota (jossain määrin), mutta ei
niin vahvasti että kaikki muu olisi poissuljettu tietoisuudesta, ja tätä myöten tila ei ole flow.
[Jennett et. al., 2008]
GameFlow
Sweetserin ja Wyethin [2005] kehittämä GameFlow-malli on yksi ensimmäisistä teorioista,
joilla pyritään luonnehtimaan kokonaisvaltaisesti tietokonepelien pelaamisen yhteydessä
koettua mielihyvää. Se perustuu Csikszentmihalyin [1990] flow-teoriaan, jota Sweetser ja
Wyeth soveltavat tietokonepelien maailmaan. He analysoivat pelaamisen mielihyvää ja
siihen liittyviä osatekijöitä, ja muodostivat näiden perusteella GameFlow-mallin. Mallia
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testattiin kahden reaaliaikastrategiapelin yhteydessä. Mallin osatekijät perustuvat flow'n
elementeille. [Sweetser and Wyeth, 2005]
GameFlow-mallin kahdeksan osaa ovat: (1.) peli itse (vastaa flow'n kohtaa yksi: ”tehtävä
joka on mahdollista suorittaa”), (2.) keskittyminen, (3.) haaste, (4.) kontrolli, (5.) selkeät
tavoitteet, (6.) palaute, (7.) immersio ja (8.) sosiaalinen vuorovaikutus. [Sweetser and
Wyeth, 2005]
Immersio on siis yksi GameFlow'n osatekijä. Kokonaisuutena malli taas kattaa muitakin
mielihyvän tekijöitä kuin immersion. Immersion kuvailu on GameFlow-mallissa
yhteneväinen flow'n kuudennen osa-alueen kanssa. Mallin tekijät ovat myös läheisesti
riippuvaisia toisistaan. [Sweetser and Wyeth, 2005]
Sosiaalinen vuorovaikutus ei vastaa mitään flow'n osa-aluetta, mutta se on mukana
mallissa, koska se on Sweetserin ja Wyethin mukaan keskeinen osa pelaajien
pelikokemusta ja myös pelaamismotivaatiota. [Sweetser and Wyeth, 2005]
GameFlow-malli on siinä mielessä hämmentävä, että kuten on huomautettu [Ijsselsteijn et
al., 2007], Sweetser ja Wyeth jossain määrin sekoittavat flow'n ja immersion. Onhan
määritelmä immersiolle ”syvä mutta pakottamaton osallistumisen tunne, vähentynyt huoli
ja tietoisuus itsestä ja ajankulusta” juuri samoin sanoin muotoiltuna yksi flow'n mainituista
osatekijöistä. Näin ollen voidaankin pohtia, miten immersio tällä tavoin määriteltynä
ylipäänsä eroaa flow'n tunteesta. Pikemminkin voisi katsoa, että Sweetserin ja Wyethin
mukaan immersio on yksi flow'n osa-alue, ei oma ilmiönsä.
Tässä on jossain määrin yhteneväisyyttä Brownin ja Cairnsin [2004] tapaan kuvailla
immersiota asteittain vahvistuvana kokemuksena, sekä Jennettin ja muiden [2008]
toteamukseen ja esimerkkeihin siitä, että immersio ei välttämättä ole yhtä vahva tunne kuin
flow eikä esimerkiksi ajantaju siinä häviä yhtä vahvasti. Brown ja Cairns sekä Jennett ja
muut käsittelevät immersiota kuitenkin selkeästi omana ilmiönään, eivät flow’n osana.
Sweetser ja Wyeth, sekä toisaalta Brown ja Cairns sekä Jennett ja muut tarkastelevat
tutkimuksissaan immersiota eri näkökulmista. Eri tutkijoiden immersioteorioiden ja mallien
ristiriita voi johtua siitäkin, että teoriat kattavat ilmiöstä vain osa-alueita. Kokonaisuutta
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vastakkaisilta puolilta tarkasteltaessa voi näyttää siltä, ettei teorioilla ole yhteneväisyyksiä –
välistä ikään kuin puuttuu molemmat äärilaidat yhdistävä osa-alue. Mallit voivat myös
yksinkertaistaa ilmiön kokonaisuutta ja näin ollen saattavat olla ristiriidassa keskenään,
eivät välttämättä kuvaa todellista ilmiötä tarpeeksi osuvasti, tai saattavat jättää osia siitä
kuvaamatta. Nacke ja muut [2010b] esittävät myös, että immersio voisi olla
”sateenvarjokokemus”, joka eri vaiheidensa ja asteittaisen kehittymisensä myötä voi
sisällyttää kokonaisuuteensa myös käsityksiä läsnäolosta ja flow'sta.
Sweetserin

ja

Wyethin

[2005]

mukaan

immersio

syntyy

heidän

tutkimissaan

reaaliaikastrategiapeleissä sen kautta, että pelaaja keskittyy peliin, tuntee yhteyttä
pelihahmoihin ja tarinaan, sekä on innostunut pelin etenemistahdista. Sweetser ja Wyeth
[2005] myös toteavat immersiosta, että GameFlow-mallin osista immersio on
strategiapelejä relevantimpi FPS-peleissä ja muissa ”ihmisen kokoisissa” peleissä, joissa
pelaaja osallistuu tapahtumiin maailman osana (vrt. RTS-pelien perspektiivi, jossa
tapahtumia tarkastellaan niiden yläpuolelta).
2.8. Immersion kokemuksen tutkimisen menetelmät
Immersio on, kuten todettua, laaja-alainen ja jossain määrin vaikeaselkoinenkin ilmiö.
Immersion tutkimukseen liittyvät tarkastelunäkökulmat ja tulokset ovat jossain määrin
hajanaisia, ja kuten esimerkiksi Nacke ja Lindley [2008] ovat todenneet, immersiolta
puuttuu vielä selkeä, laajasti hyväksytty määritelmä, jota esimerkiksi pelisuunnittelijat
voisivat soveltaa. Empiiristä tutkimusta liittyen immersioon on tehty tähän mennessä jonkin
verran, kuten muun muassa edellä mainitut Brown ja Cairns [2004] sekä Ermi ja Mäyrä
[2005]. Molemmat ovat esittäneet immersion tasoista ja rakenteesta malleja, jotka
tarjonnevat jonkinlaisia analysoinnin mahdollisuuksia pelisuunnittelun asiantuntijan
käyttöön.
Seuraavaksi esitellään menetelmiä, joiden avulla voidaan kerätä tietoa pelaajien kokemasta
immersiosta.
Ääneenajattelu
Ääneenajattelu on tiedonkeruutapa, jossa tutkimukseen osallistujaa pyydetään ajattelemaan
ääneen tehtävää tehdessään [Boren and Ramey, 2000]. Ääneenajattelun avulla pyritään
saamaan tietoa testattavan tuotteen ongelmakohdista ja käyttäjän käsityksistä tuotteeseen
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liittyen. Useat käyttäjät kuitenkin oudoksuvat ääneenajattelua ja saattavat pitää sitä
epämiellyttävänäkin. Lisäksi osallistujan kognitiivinen kuormitus kasvaa ääneenajattelun
myötä. [Nielsen, 1993]
Kun tein kirjallisuuskatsauksen aiempiin tutkimuksiin, en löytänyt viitteitä, joissa
ääneenajattelua olisi käytetty immersion tutkimisessa. Kuten Ijsselsteijn ja muut [2007]
huomauttavat, pelaamiskokemuksen tutkiminen suoraan kokijalta kysymällä on vaikeaa.
Osittain tiedostamatonta prosessia on vaikea kuvailla, varsinkin kun introspektion tulisi
tapahtua samalla kuin itse pelaamisen. Mikäli pelaaja keskittyy liikaa kokemuksensa
kuvailuun, se voi vaikuttaa pelikokemukseenkin.
Haastattelu
Haastattelun avulla voidaan käytettävyystutkimuksessa kerätä pääasiassa tietoja käyttäjien
asenteista ja kokemuksista. [Nielsen, 1993]. Haastattelut voidaan jakaa lomake-, teema- ja
avoimiin haastatteluihin [Hirsjärvi ja Hurme, 1995].
Jälkikäteen kysyttäessä tuloksiin saattaa vaikuttaa ero siinä, mitä pelaaja jälkikäteen arvioi
kokeneensa, suhteessa siihen, mitä hän oikeasti koki.
Fyysiset mittaukset
Fyysiset mittaukset antanevat kiistattominta tietoa siitä, mitä pelisession aikana tapahtuu.
Fyysisten mittausten etuna on se, että ne eivät välttämättä häiritse pelaajaa ja
pelaamiskokemusta. Toki jos on tarpeen kiinnittää pelaajaan esimerkiksi elektrodeja, ne
voivat jossain määrin häiritä pelikokemusta. Pelaamista ei kuitenkaan jouduta
keskeyttämään tiedonkeruun vuoksi, ja kokemuksesta saadaan reaaliaikaista tietoa, toisin
kuin jälkikäteen kysyttäessä.
Jennett ja muut [2008] ovat tutkineet silmänliikkeitä ja niiden yhteyttä immersion
kokemukseen. He havaitsivat, että ei-immersiivisen tehtävän suorittamisen yhteydessä
fiksaatioiden määrä lisääntyi, kun taas immersiivisen tehtävän yhteydessä fiksaatiot
vähenivät. Tutkijat arvelevat tämän johtuvan siitä, että kun pelaajan keskittyy pelin
kannalta oleellisiin visuaalisiin elementteihin, muualle suuntautuvat silmänliikkeet
vähenevät. [Jennett et al., 2008]
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Nacken ja muiden [2010a] tutkimuksen yhteydessä pelaamiseen osallistuvien pelaajien
kasvoihin kiinnitettiin elektrodeja, jotka mittasivat kasvolihasten aktiviteettia (EMG) ja
kasvojen ihon sähkönjohtokykyä (EDA). Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko pelin
musiikilla ja ääniefekteillä, tai niiden puuttumisella, yhteyttä saatuihin mittaustuloksiin.
Tutkijat eivät kuitenkaan saaneet tilastollisesti merkitseviä tuloksia EMG- tai EDAmittausten sekä musiikin ja ääniefektien yhteydestä. [Nacke et al., 2010a]
Nacke ja muut [2010b] ovat hyödyntäneet myös aivosähkökäyrämittauksia (EEG), ja
tutkineet vaikuttaako eri tavalla suunniteltujen pelikenttien sisältö (immersio-, tylsä- ja
flow-kenttä) pelaajan psykologiseen ja fysiologiseen aktiviteettiin. Nacke ja muut esittävät,
että tulevaisuudessa psykofysiologisten mittausten ja erilaisten kyselylomakkeiden käytöllä
yhdessä voitaisiin saada parempia tuloksia yksilöllisistä pelaamiskokemuksista. [Nacke et
al., 2010b]
Havainnointi
Käyttäjän tarkkailusta testitilanteessa voidaan myös saada tietoa pelaamisesta. Esimerkiksi
käyttäjän eleet ja ilmeet voivat antaa suuntaa pelaamiseen liittyvistä tuntemuksista.
Videoitaessa testitilanne testin aikaisista tapahtumista tehtyjä havaintoja voidaan analysoida
myös jälkikäteen. Pelaamisen tutkimisessa videointiin perustuvaa havainnointia ovat
käyttäneet muun muassa Brown ja Cairns [2004]. He kuitenkin toteavat, että pelaajien
fyysinen toiminta pelaamisen aikana oli niin vähäistä, että videointia ei jatkettu
tutkimuksen alun jälkeen [Brown and Cairns, 2004].
Kyselylomakkeet
Kyselylomakkeiden avulla kerätään tietoa käyttäjien ajatuksista, mielipiteistä ja
tuntemuksista. Usein pelaamiskokemusta on pyritty selvittämään jälkikäteen juuri
kyselylomakkeiden avulla [esimerkiksi Jennett et al., 2008; Ermi and Mäyrä, 2005; Nacke
and Lindley, 2008].
Immersiolomake
Jennett ja muut [2008] kehittivät immersion tutkimista varten moneen eri teoriaan
pohjautuvan kyselylomakkeen, jonka avulla saadut tulokset ovat olleet lupaavia. Heidän
toteuttamassaan tutkimuksessa osallistujille annettiin immersiivinen tehtävä (Half Life pelin pelaaminen) ja ei-immersiivinen tehtävä (satunnaisesti ilmestyvien laatikoiden
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klikkaileminen

näytöllä).

Kummankin

tehtävän

jälkeen

osallistujat

täyttivät

immersiolomakkeen. Immersiivinen tehtävä sai kahdessa erillisessä koejärjestelyssä
korkeammat pistemäärät kuin ei-immersiivinen kontrollitehtävä. Jennett ja muut [2008]
totesivat, että pelaajat pystyvät kohtuullisen luotettavasti arvioimaan omaa immersion
kokemustaan immersiolomakkeen avulla. [Jennett et al., 2008]
Immersiolomakkeen kysymykset perustuvat läsnäolon (presence), flow ja cognitive
absorption -teorioiden yhdistelmään. Tutkijat eivät immersiokyselynsä esittelyn ohessa
kuitenkaan mainitse, mitkä kysymyksistä perustuvat mihinkin mainituista eri teorioista.
[Jennett et al., 2008]
Lomakkeen kysymykset on jaoteltu kuuteen ryhmään. Kolme näistä kysymysryhmistä
käsittelee

tarkkaavaisuuden

eri

tasoja:

perustarkkaavaisuus

(neljä

kysymystä),

temporaalinen dissosiaatio eli ajantajun hämärtyminen (kuusi kysymystä), ja transportaatio,
jolla tarkoitetaan sitä, missä määrin osallistujat kokivat, etteivät olleet yhteydessä
reaalimaailmaan, vaan sen sijaan enemmän keskittyneitä pelimaailmaan

(kuusi

kysymystä). Loput kolme osa-aluetta kysymyksistä käsittelevät haasteellisuutta (kuusi
kysymystä), emotionaalista osallistumista (viisi kysymystä) ja nautittavuutta (neljä
kysymystä). Kysymyksiä on yhteensä 31. Osallistujia pyydettiin arvioimaan kokemustaan
5-portaisella skaalalla, jossa 1 = ei ollenkaan, 5 = hyvin paljon (keskikohta ei ole nimetty).
Jennett ja muut laskivat immersiopisteet summaamalla kaikkien 31 kysymyksen vastaukset
yhteen saaden näin tulokseksi immersion kokonaispistemäärän. [Jennett et al., 2008]
Tarkempaa erittelyä ryhmiin kuuluvista kysymyksistä ja ryhmien rajanvedosta ei kerrota.
Alkuperäisen lomakkeen kysymyksiä tarkastellessa vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että
kysymysten järjestys lomakkeella noudattaa edellä esitettyä kysymysten ryhmittelyä
kuuteen

ryhmään

siten,

että

neljä

ensimmäistä

kysymystä

kartoittavat

perustarkkaavaisuutta, kuusi seuraavaa temporaalista dissosiaatiota, ja niin edelleen.
Jennett ja muut [2008] toteuttivat yhteensä kolme koetta, joissa immersiolomaketta
käytettiin.

Kahdessa

ensimmäisessä

kokeessa

immersiolomakkeesta

oli

käytössä

varhaisempi kehitysversio, jonka kysymysmuotoiluja osallistujat olivat pitäneet jossain
määrin epäselvinä. Tästä syystä immersiolomaketta muokattiin kysymysmuotoiluiltaan
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selkeämmäksi. Uudelle versiolle tehtiin faktorianalyysi sen varmistamiseksi, että uusi
versio kartoittaisi samoja tekijöitä kuin alkuperäinenkin. [Jennett et al., 2008]
Jennettin ja muiden [2008] kolmannessa kokeessa oli mukana lomakkeen kehitetty versio.
Tässä kokeessa tutkittiin immersion kokemuksen suhdetta tehtävän suoritustahtiin. Tehtävä
oli sama klikkailutehtävä, jota oli käytetty aiemmissa kokeissa verrokkitehtävänä. Tällä
kertaa tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, vaikka olivatkin oletettuun suuntaan
eli siihen, että tehtävän tahti vaikuttaisi immersion kokemukseen. Jennett ja muut [2008]
arvioivat että merkitsevyyden puute saattaisi johtua siitä, että koeasetelman tehtävä ei ollut
riittävän pelimäinen.
Kyselylomaketta haluttiin tämän tutkielman yhteydessä testata käytännössä. Toteutetussa
tutkimuksessa

haluttiin

tarttua

Jennettin

ja

muiden

[2008]

esittämään

jatkotutkimusajatukseen siitä, että immersiolomaketta kannattaisi edelleen testata
haasteiltaan toistensa tasoisten pelien yhteydessä. Tarkoituksena on erityisesti myös
selvittää, olisiko immersiolomake hyödyllinen työkalu pelinkehitykselle immersion
kokemuksen arvioimiseksi.
Seuraavassa luvussa kerrotaan miten hyödynsin immersiolomaketta ja muita edellä
kuvattuja tiedonkeruutapoja omassa tutkimuksessani.
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3. Menetelmät
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja tutkimuksessa käytetyt
tutkimusmenetelmät sekä kerrotaan, miten tutkimus toteutettiin ja millaisia olivat
tutkimukseen osallistujat.
3.1. Tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja materiaali
Kukourin kanssa sovittu toimeksianto pelitestauksesta määritteli osaltaan toteutetun
tutkimuksen testitilanteiden järjestelyjä.

Toimeksiannossa oli sovittu järjestettäväksi

kahden tunnin pelisessio molemmille Foozlesin versioille. Kukourin tavoitteena oli saada
tietoa pelaajien pelikokemuksesta ja mielipiteistä peliin liittyen. Lisäksi oli tärkeää, että
pelaajat ehtisivät pelata koko pelin läpi, jotta he saisivat siitä kokonaiskuvan. Näistä syistä
pelaamisajaksi asetettiin molemmilla kierroksilla kaksi tuntia. Pelisessioiden jälkeen
osallistujat

täyttävät

Kukourin

laatiman

käytettävyyskyselylomakkeen.

Immersion

kartoittaminen sovitettiin näihin järjestelyihin.
Kukourin tavoitteet vaikuttivat myös pelien pelaamisjärjestykseen. Verrokkipelin
pelaaminen ei saanut vaikuttaa Foozlesin pelaamiseen, joten tästä syystä kaikki osallistujat
pelasivat Foozlesia ennen Angry Birdsiä toisella testikierroksella. Angry Birdsille peliajaksi
valittiin

kolmekymmentä

minuuttia,

jonka

katsottiin

olevan

riittävä

immersion

tarkastelemisen kannalta.
Foozlesista oli testeissä käytössä kaksi eri kehitysversiota. Ensimmäisellä pelikierroksella
saadun

käyttäjäpalautteen

perusteella

Kukouri

teki

peliin

muutoksia

toiselle

pelikierrokselle. Toisella kierroksella kenties huomattavin pelaajalle suoraan ilmenevä
muutos pelissä oli se, että mukaan oli liitetty ääniefektit, jotka ensimmäisellä kierroksella
puuttuivat pelistä kokonaan. Myös pelikenttien vaikeustasoja tasapainotettiin ja
pelihahmoille lisättiin ilmeitä.
Immersiolomakkeeseen perehdyttyäni ja Foozlesin pelitestausta suunnitellessani ajatuksena
oli, että immersiolomakkeen avulla saataisiin osoitettua eroja Foozlesin eri versioiden sekä
Angry Birdsin pelaamisen yhteydessä koetusta immersiosta, ja että tällä tavoin myös
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kehitteillä olevan Foozles-pelin jatkokehitykseen saataisiin joitain konkreettisia ehdotuksia
siitä, miten sen pelaamiskokemusta voitaisiin parantaa.
Ajatuksena oli, että immersiolomake voisi tarjota pelinkehitystyöhön käytännön työkalun,
mikäli sen avulla pystyttäisiin selkeästi osoittamaan, milloin pelin suunnittelu- ja
toteutusratkaisut onnistuvat tuottamaan immersion kokemuksia, ja kenties jopa erittelemään
tarkemmin, mihin pelikokemuksen ja immersion osa-alueisiin (esimerkiksi emotionaalinen
osallistuminen tai pelin haasteellisuus) koettu immersio liittyy.
Tutkimuksessa

käytettiin

tiedonkeruumenetelminä

kahta

erilaista

kyselylomaketta,

videointia ja tarkkailua, peleistä kerättiin lokitietoa, ja toisen testikierroksen päätteeksi
pelaajia haastateltiin lyhyesti kokemuksistaan. Tutkimuksen kaikki osallistujat osallistuivat
sen kaikkiin vaiheisiin. Tuloksia analysoitaessa pääasiallisena lähteenä käytettiin
immersiolomakkeen aineistoa. Immersiolomakkeen lisäksi kerätty muu data kerättiin
taustamateriaaliksi,

jonka

avulla

voitaisiin

ehkä

tarkastella

syitä

havaittuihin

immersioilmiöihin.
Tutkimusta varten Jennettin ja muiden [2008] immersiolomake suomennettiin. Ennen
testauksen aloittamista suomennetun version kysymysmuotoiluista pyydettiin kahdelta
henkilöltä kommentteja ja parannusehdotuksia. Lomakkeen vastausvaihtoehtoihin myös
lisättiin mahdollisuus olla ottamatta kysymykseen kantaa lisäämällä 5-portaisen skaalan
oheen vaihtoehto ”x = en osaa sanoa”. Tutkimuksessa käytetty versio immersiolomakkeesta
on tutkielman liitteenä 1.
Koska tutkimuksessa haluttiin selvittää nimenomaan immersion kokemusta, päätettiin se
suorittaa laboratorioympäristössä. Pelitilanteeseen vaikuttavat tekijät haluttiin karsia
mahdollisimman vähiin. Testien toteuttaminen tyypillisemmässä peliympäristössä, kuten
kahvilassa, bussipysäkillä, tai vastaavassa tilanteessa olisi muuttanut koejärjestelyä
oleellisesti ja lisännyt siihen vaikeasti kontrolloitavia tekijöitä. Myös siitä syystä, että
Foozlesia pelattiin suhteellisen pitkä yhtenäinen pelijakso, testit täytyi toteuttaa tilassa,
jossa voidaan oleskella tarvittavan pitkä aika ilman keskeytyksiä.
3.2. Tutkimuksen toteutus ja vaiheet
Aineiston keruu toteutettiin rekrytoimalla yhdeksän henkilöä pelaamaan Foozlesia ja Angry
Birdsiä. Pelaamista tutkittiin kahdella testikierroksella, jotka toteutettiin Tampereen
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yliopiston käytettävyyslaboratoriossa. Pelikierrosten välillä oli noin kolmen viikon tauko.
Osallistujat saivat osallistumisestaan tutkimukseen pienen palkkion.
Ensimmäinen testikierros videoitiin kokonaan, ja sen aluksi oli lyhyt ajanjakso, jonka
aikana

pelaajaa

pyydettiin

ääneen

ajatellen

kuvailemaan

kokemuksiaan

peliin

tutustumisesta ja pelaamisen aloittamisesta. Molempien testikierrosten aikana, kun
pelaamista oli jatkunut yhtäjaksoisesti kolmekymmentä minuuttia, pelaaminen keskeytettiin
ja osallistujaa pyydettiin täyttämään juuri keskeytettyä pelaamiskokemusta kartoittava
immersiokyselylomake.
Angry Birdsin pelaaminen päätettiin immersiokyselylomakkeen täyttämiseen. Foozlesin
tapauksessa pelaamista jatkettiin vielä keskeytyksen jälkeen, ja kun koko pelaamiseen
varattu aika oli päättynyt, osallistujaa pyydettiin täyttämään Foozlesiin liittyvä, yleisemmän
tason käytettävyyskyselylomake. Nämä lomakkeet toimitti Kukouri.
Testauskierrosten aikataulu oli seuraavanlainen:
1. kierros


Osallistujan saapuessa paikalle hänelle esitellään käytettävyyslaboratorion tilat ja
tutkimuksessa käytettävät tarkkailumenetelmät sekä ohjeistetaan ääneenajattelusta.



Foozles versio 1, osallistuja pelaa 7 minuuttia ääneen ajatellen, kuvataan
videokuvaa osallistujan olan yli, niin että pelilaitteen näyttö erottuu.



Keskeytetään pelaaminen, osallistujalle kerrotaan että ääneen ajattelun voi lopettaa.
Siirretään kamera huoneen takaosaan kuvaamaan yleiskuvaa.



Osallistuja pelaa 30 minuuttia keskeytyksettä (Foozles-sessio 1).



Keskeytetään

pelaaminen

ja

pyydetään

osallistujaa

täyttämään

immersiokyselylomake.


Osallistuja jatkaa Foozlesin pelaamista noin 83 minuuttia.



Käytettävyyskyselylomake.



Testi päättyy.

Angry Birdsiä pelattiin vain jälkimmäisellä testikierroksella, jonka aikataulu oli
seuraavanlainen:
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2. kierros


Foozles versio 2, osallistuja pelaa 30 minuuttia (Foozles-sessio 2).



Immersiokyselylomakkeeseen vastaaminen.



Foozles, osallistuja pelaa vielä 90 minuuttia.



Käytettävyyskyselylomake.



Angry Birds, osallistuja pelaa 30 minuuttia.



Immersiokyselylomake koskien Angry Birdsiä.



Testi päättyy.

Ensimmäiseen testikierrokseen kului osallistujan saapumisesta poistumiseen aikaa
keskimäärin noin 2,5 tuntia ja toisella kierroksella noin 3 tuntia, yhteensä aikaa käytettiin
noin 5,5 tuntia osallistujaa kohden.
3.3. Osallistujat
Tutkimukseen otti osaa yhdeksän henkilöä, joista kaikki osallistuivat sekä ensimmäiselle
että toiselle pelikierrokselle. Osallistujista neljä oli naisia ja viisi miehiä. Osallistujat olivat
23 – 31-vuotiaita. Vastaajien iän keskiarvo oli 27 vuotta, mediaani 27 vuotta ja moodi
samoin 27 vuotta.
Osallistujista seitsemän yhdeksästä kertoi pelanneensa nykyaikaisia mobiilipelejä
aikaisemmin, ja kaikki näistä olivat myös pelanneet vähintään kerran aikaisemmin Angry
Birdsiä. Osallistujista viisi omisti nykyaikaisen älypuhelimen (Android-pohjainen tai
iPhone) ja/tai iPodin.
Osallistujat on kuvattu taulukoissa 1 ja 2.
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Pelaaja

Ikä

Sukupuoli

Omistamasi laite

Suosikkipeligenret

P1

31

m

Android puhelin

toiminta, seikkailu, ammunta

P2

27

n

Android puhelin

strategia, simulaatio, puzzle

P3

23

m

iPod

seikkailu, toiminta, puzzle

P4

29

m

-

toiminta, seikkailu, strategia

P5

25

n

-

seikkailu, toiminta, ajaminen

P6

28

n

iPhone, iPad, iPod

seikkailu, ajaminen, strategia

P7

27

m

-

toiminta, strategia, ajaminen

P8

25

m

iPhone, iPad

toiminta, simulaatio, seikkailu

P9

27

n

-

puzzle, seikkailu, ajaminen

Taulukko 1. Pelaajien perustiedot ja suosikkipeligenret.

Miten usein pelaat
mobiilipelejä?

Oletko pelannut aiemmin
nykyaikaisia mobiilipelejä?

Oletko aiemmin pelannut
Angry Birdsiä?

Taitosi
pelaajana?

P1

useita krt vko

kyllä

kyllä

kokenut

P2

krt vko

kyllä

kyllä

aloittelija

P3

pari krt kk

kyllä

kyllä

keskiverto

P4

krt vko

kyllä

kyllä

kokenut

P5

harvoin

kyllä

kyllä

aloittelija

P6

harvoin

kyllä

kyllä

keskiverto

P7

harvoin

en

en

keskiverto

P8

krt vko

kyllä

kyllä

kokenut

P9

harvoin

en

en

aloittelija

Taulukko 2. Pelaajien pelaamistausta.

Pelaajien, joilla oli aiempaa kokemusta mobiilipeleistä ja joille kosketusnäyttölaitteen
käyttäminen on oman laitteen myötä tullut tutuksi, oli todennäköisesti myös luontevampaa
tutustua uuteen peliin ja aloittaa sen pelaaminen, kuin mitä se oli niille osallistujille, joilla
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ei ollut aikaisempaa kokemusta mobiilipeleistä tai omaa kosketusnäytöllistä laitetta.
Pelaajista laadittiin pelaajaprofiileja, jotta osallistujien aikaisempi kokemus muun muassa
mobiilipeleistä ja pelilaitteista hahmottuisi selkeämmin. Taulukossa 3 osallistujat on
ryhmiteltynä neljään erilaiseen pelaajaprofiiliin.
Profiilin 1 edustajilla on oma mobiili- tai konsolipelilaite, he pelaavat vähintään kerran
viikossa mobiilipelejä, heillä on sekä mobiilipeleistä että Angry Birdsistä aiempaa
pelikokemusta ja he pitävät itseään kokeneina pelaajina.
Profiilin 2 pelaajat eroavat profiilista 1 niiltä osin, että pelaaminen on satunnaisempaa, ja
taitotasoltaan pelaajat pitävät itseään keskivertoina tai aloittelijoina. Oma pelilaite ja
kokemusta Angry Birdsistä on.
Profiili 3 erottuu neljännestä sillä, että pelaajalla P5 oli aiempaa kokemusta Angry
Birdsistä.
Profiilin 4 pelaajat eivät omista mobiili- tai konsolilaitetta, he pelaavat harvoin, eikä heillä
ole aiempaa kokemusta mobiilipeleistä lainkaan.
Pelaajaprofiilit

1

2

3

4

Oma mobiili/konsolilaite

on

on

ei

ei

Pelaamisrutiinit,
mobiilipelit

useita krt vko/
krt vko

krt vko/pari krt kk/
harvoin

harvoin

harvoin

Mobiilipelikokemus

on

on

on

ei

Angry Birds-kokemus

on

on

on

ei

Taitotaso

kokenut

keskiverto/
aloittelija

aloittelija

keskiverto/
aloittelija

Pelaajat profiilissa:

P1, P8

P2, P3, P6

P5

P9, P7

Taulukko 3. Osallistujien pelaajaprofiilit.

Pelaajilta kysyttiin myös suosikkipeligenrejä. Heitä pyydettiin poimimaan annetusta listata
kolme suosikkigenreään ja asettamaan ne suosituimmuusjärjestykseen. Näin saatujen
tulosten perusteella muutama genre oli selkeästi suositumpi kuin muut. Pelaajakohtainen
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vaihtelu oli kuitenkin niin suurta, että suosikkipeligenrejä ei voitu yhdistää ylläesitettyihin
pelaajaprofiileihin. Kuvassa 6 on esitettynä pelaajien suosikkigenret. Vastauksia
analysoitaessa genreille annettiin pisteitä niin että ensimmäisestä sijasta annettiin kolme,
toisesta sijasta kaksi ja kolmannelle sijalle sijoittumisesta yksi piste. Kunkin pelaajan
antamat pisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin suosituimmiksi genreiksi seikkailu ja
toiminta, joista molemmat saivat 16 pistettä. Toiseksi sijoittuu strategiapelit seitsemällä
pisteellä. Eniten ensimmäisen sijan mainintoja sai toimintapelit, jonka neljä pelaajaa sijoitti
ensimmäiseksi.

Kuva 6. Pelaajien suosikkigenret. Kukin peligenre on esitetty kuvassa sitä isommalla fontilla, mitä useamman
maininnan ja korkeamman sijan se sai pelaajilta kysyttäessä. Lomakkeella esitetyistä vastausvaihoehdoista
musiikki, roolipelit ja muut genret eivät saaneet yhtään mainintaa ja ne on esitetty kuvassa vaaleammalla
sävyllä. Tähti tarkoittaa sitä, että joku pelaajista asetti genren ykkössijalle.
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4. Tulokset
Tässä luvussa kuvataan immersiolomakkeen avulla saadut tulokset. Eri kierrosten
lomakkeisiin viitataan tekstissä nimillä Foozles-sessio 1, Foozles-sessio 2 ja Angry Birds.
Tuloksia tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: oliko pelisessioiden tai pelien välillä eroja
immersiossa, ja mikä oli immersion taso eri pelitilanteissa?
Erilaiset tulosten analysointitavat on kuvattu luvun seuraavissa kohdissa. Kohdassa 4.1.
tarkastellaan immersion kokonaispistemäärää ja pelaajakohtaisia pelisessioiden keskiarvoja,
kohdassa 4.2. tarkastellaan immersion kysymysryhmien keskiarvoja ja kohdassa 4.3.
immersion kysymyskohtaisia tuloksia.
4.1. Kokonaisimmersio ja pelaajakohtaiset sessiokeskiarvot
Lomakkeilta laskettiin Jennettin ja muiden [2008] tapaan immersion kokonaispistemäärä
summaamalla

kaikkien
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kysymyksen

vastaukset

yhteen.

Immersiolomakkeen

kysymyksistä kysymykset 6, 8, 9, 10, 18 ja 20 ovat negatiivisia kysymyksiä, joiden
kohdalla immersio on sitä suurempi, mitä pienempi vastausvaihtoehto on valittu.
Analysointia varten vastaukset käännettiin.
Pelaajakohtaisista summamuuttujista laskettiin kullekin pelille keskiarvo yli pelaajien.
Foozles 1 sai pistemäärän 102 (SD = 7,9), Foozles 2 pistemäärän 97 (SD = 11,6) ja Angry
Birds pistemäärän 105 (SD = 14,4).
Pelaaja- ja pelisessiokohtaisesti immersiolle laskettiin myös kaikkien kysymysten
keskiarvot. Nämä on esitetty kuvassa 7. Suurin osa keskiarvoista on lähellä pistemäärää
kolme, vain yksi vastaus on yli neljän, eikä yksikään alle kahden. Pelaajakohtaiset erot eri
pelien ja pelisessioiden välillä ovat myös pieniä. Kuudessa tapauksessa yhdeksästä Foozlessessio 1 on saanut korkeamman pistemäärän kuin Foozles-sessio 2. Seitsemässä
tapauksessa yhdeksästä Angry Birds on saanut korkeimman pistemäärän.
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Immersio, kaikkien kysymysten keskiarvot
pelisessio- ja pelaajakohtaisesti
5

4

Foozles, 1. kierros

3

Foozles, 2. kierros
Angry Birds

2

1

0
1

2

3

4

5
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7

8

9

Kuva 7. Immersion kaikkien kysymysten pelisessio- ja pelaajakohtaiset keskiarvot.

Keskiarvoille suoritettiin toistettujen mittausten t-testit. Foozles-session 1 kaikkien
osallistujien vastauksista laskettu immersion keskiarvo on 3,30 (SD = 0,26) ja Foozlessession 2 keskiarvo 3,12 (SD = 0,38). Tämä ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (t(8) = 1,73
(p = 0,12)). Angry Birdsin keskiarvo on 3,37 (SD = 0,46). Foozles-session 1 ja Angry
Birdsin välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (t(8) = 0,49 (p = 0,64)), kuten ei
myöskään Foozles-session 2 ja Angry Birdsin ero (t(8) = 1,58 (p = 0,15)).
Immersiolomakkeen tarkastelu yhtenä kokonaisuutena ei luotettavasti mitannut eroja
keskenään samantyyppisten pelien välillä. Lomakkeen avulla ei ilmennyt eri pelien tai
saman pelin pelikertojen välillä merkitseviä eroja, joten testattujen pelien immersiosta
suhteessa toisiinsa ei voida tämän perusteella todeta kovinkaan paljoa.
Koehenkilöiden määrää lisäämällä voidaan mitata jonkin verran pienempiä eroja.
Pelinkehityksessä

tämä

on

kuitenkin

vaikeaa,

sillä

nopeasti

etenevässä

pelinkehitysprosessissa harvoin on aikaa tai muita resursseja käytettäväksi suurempien
koehenkilömäärien testisessioille.
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Havaittuihin tuloksiin voi olla muutama eri syy. Joko tulokset menevät kysymysryhmä- tai
kysymystasolla ristiin ja tämä vaikuttaa keskiarvoihin, tai sitten eroja ei vain ole. Tätä
haluttiin selvittää, joten seuraavaksi tarkasteltiin immersiolomakkeen kysymysryhmä- ja
kysymyskohtaisia tuloksia.
4.2. Immersio kysymysryhmien ryhmäkeskiarvojen perusteella
Tulosten analysointia jatkettiin laskemalla kysymysryhmien ryhmäkeskiarvot. Haluttiin
selvittää, tarjoaisiko datan yksityiskohtaisempi tarkastelu joitain syitä selittämään
immersion keskiarvojen erojen merkitsevyyden puutetta, eli havaittaisiinko kategorioittain
ristiriitaisia tuloksia.
Ryhmäkeskiarvoille suoritettiin toistettujen mittausten t-testit.

Ryhmistä kolmessa

(tarkkaavaisuus, emotionaalinen osallistuminen ja nautittavuus) havaittiin tilastollista
merkitsevyyttä.
Immersion tasojen selvittämiseksi tarkasteltiin myös niitä ryhmiä, joissa tilastollisesti
merkitseviä eroja ei ollut. Seuraavissa kohdissa esitetään ensin tilastollisesti merkitsevät
kysymysryhmät ja sen jälkeen muut kysymysryhmät. Myös ryhmien sisältämät kysymykset
esitetään kunkin ryhmän tarkastelun yhteydessä.
Tarkkaavaisuus
Tarkkaavaisuutta kartoittavien kysymysten kysymysryhmään kuuluvat kysymykset on
esitetty taulukossa 4.
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Tarkkaavaisuus
1. Kiinnittikö peli huomiosi?
2. Koitko olevasi keskittynyt peliin?
3. Kuinka paljon panostit pelin pelaamiseen?
4. Tuntuiko sinusta siltä että yritit parhaasi?
Taulukko 4. Tarkkaavaisuuden kysymysryhmän sisältämät kysymykset.

Tarkkaavaisuuden ryhmäkeskiarvot on esitetty kuvassa 8. Keskiarvot sijoittuvat
pistemäärien kolme ja viisi väliin. Kaikki Foozles-session 1 keskiarvot ovat neljä tai
hieman enemmän. Foozles-session 2 keskiarvot ovat selvästi Foozles-sessiota 1 pienempiä
kuudessa tapauksessa. Angry Birdsin keskiarvot jakautuvat epätasaisemmin. Kolmessa
tapauksessa sen keskiarvot ovat kolmikosta pienimmät, kahdessa tapauksessa suurimmat ja
kolmessa tapauksessa Angry Birdsin keskiarvo on sama Foozlesin jomman kumman
version kanssa.
Tarkkaavaisuutta kartoittavien kysymysten ryhmän keskiarvo Foozles-sessiolle 1 on 4,22
(SD = 0,29). Foozles-session 2 keskiarvo on 3,83 (SD = 0,48). Ero on tilastollisesti
merkitsevä (t(8) = 2,8 (p = 0,02)). Angry Birdsin keskiarvo on 3,89 (SD = 0,60). Erot
Foozlesin versioiden ja Angry Birdsin välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Tarkkaavaisuus, ryhmäkeskiarvot
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3
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Kuva 8. Tarkkaavaisuuden ryhmäkeskiarvot.

Emotionaalinen osallistuminen
Emotionaalista osallistumista kartoittavien kysymysten kysymysryhmään kuuluvat
kysymykset on esitetty taulukossa 5.

Emotionaalinen osallistuminen
23. Vetosiko peli tunteisiisi?
24. Kiinnostiko sinua nähdä miten pelin tapahtumat kehittyisivät?
25. Kuinka paljon halusit “voittaa” pelin?
26. Jännititkö sitä miten menestyisit pelissä?
27. Huomasitko missään vaiheessa olevasi niin vahvasti mukana pelissä, että olisit halunnut puhua suoraan
pelille?
Taulukko 5. Emotionaalisen osallistumisen kysymysryhmän sisältämät kysymykset.

Emotionaalisen osallistumisen ryhmäkeskiarvot on esitetty kuvassa 9. Keskiarvot
jakaantuvat kahden ja hieman yli neljän väliin. Parhaan pistemäärän on kuudessa
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tapauksessa saanut Angry Birds, kahdessa tapauksessa Foozles-sessio 1 ja yhdessä
tapauksessä nämä ovat saaneet saman pistemäärän. Foozles-session 2 keskiarvot ovat
kolmikosta pienimpiä neljässä tapauksessa ja vain yhdessä tapauksessa Foozles-sessio 2 on
saanut paremman pistemäärän kuin Foozles-sessio 1.
Emotionaalista osallistumista kartoittavien kysymysten ryhmäkeskiarvo Foozles-sessiolle 1
on 3,09 (SD = 0,56). Foozles-session 2 keskiarvo on 2,60 (SD = 0,60). Ero on tilastollisesti
merkitsevä (t(8) = 2,72 (p = 0,03)). Angry Birdsin keskiarvo on 3,27 (SD = 0,68). Myös
Foozles-session 2 keskiarvon ja Angry Birdsin keskiarvon välinen ero on tilastollisesti
merkitsevä (t(8) = 2,42 (p = 0,04)). Foozles-session 1 ja Angry Birdsin välinen ero ei ole
tilastollisesti merkitsevä.

Emotionaalinen osallistuminen, ryhmäkeskiarvot
5

4
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Kuva 9. Emotionaalisen osallistumisen ryhmäkeskiarvot.

Nautittavuus
Nautittavuutta kartoittavien kysymysten kysymysryhmään kuuluvat kysymykset on esitetty
taulukossa 6.
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Nautittavuus
28. Piditkö pelin grafiikasta ja kuvakielestä?
29. Kuinka paljon nautit pelaamisesta?
30. Kun pelaaminen keskeytettiin, olitko harmistunut pelaamisen päättymisestä?
31. Haluaisitko pelata peliä uudelleen?
Taulukko 6. Nautittavuuden kysymysryhmän sisältämät kysymykset.

Nautittavuuden ryhmäkeskiarvot on esitetty kuvassa 10. Keskiarvot sijoittuvat hieman alle
kahden ja hieman alle viiden väliin. Angry Birds on saanut korkeimman pistemäärän
kahdeksassa tapauksessa. Kuudessa tapauksessa Foozles-session 1 pistemäärä on
korkeampi kuin Foozles-session 2.
Nautittavuutta kartoittavien kysymysten ryhmäkeskiarvo Foozles-sessiolle 2 on 3,11 (SD =
0,71) ja Angry Birdsin keskiarvo 3,78 (SD = 0,71). Ero on tilastollisesti merkitsevä (t(8) =
2,47 (p = 0,04)).
Foozles-session 1 ryhmäkeskiarvo on 3,39 (SD = 0,44). Foozles-session 1 erot Foozlessessioon 2 tai Angry Birdsiin eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Nautittavuus, ryhmäkeskiarvot
5

4

3

Foozles, 1. kierros
Foozles, 2. kierros
Angry Birds

2

1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kuva 10. Nautittavuuden ryhmäkeskiarvot.

Temporaalinen dissosiaatio
Temporaalista

dissosiaatiota

kartoittavien

kysymysten

kysymysryhmään

kuuluvat

kysymykset on esitetty taulukossa 7. Negatiivisten kysymysten perään on taulukossa
merkitty *-merkki.

Temporaalinen dissosiaatio
5. Unohditko ajankulun pelatessasi?
6. Kuinka vahvasti tunsit olevasi tietoinen reaalimaailmassa olemisesta pelatessasi? (*)
7. Missä määrin unohdit arkiset huolenaiheet?
8. Olitko tietoinen ympäristöstäsi? (*)
9. Kiinnititkö huomiota ympärilläsi tapahtuviin asioihin? (*)
10. Koitko missään vaiheessa tarvetta lopettaa pelaamista ja katsoa mitä ympärilläsi tapahtuu? (*)
Taulukko 7. Temporaalisen dissosiaation kysymysryhmän sisältämät kysymykset. (* Immersiolle vastakkainen
kysymysmuotoilu, analyysissä käännetty asteikko.)
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Temporaalisen dissosiaation ryhmäkeskiarvot on esitetty kuvassa 11. Suurin osa
keskiarvoista sijoittuu lähelle pistemäärää kolme. Suurin keskiarvo on annettu Angry
Birdsille ja on hieman yli neljän. Pienin on annettu Foozles-sessiolle 2 ja on hieman yli
kahden. Useimmissa tapauksissa erot eri pelien ja versioiden välillä eivät ole kovin suuria.
Temporaalista dissosiaatiota kartoittavien kysymysten ryhmän keskiarvo Foozles-sessiolle
1 on 3,33 (SD = 0,39), Foozles-session 2 keskiarvo 3,39 (SD = 0,33) ja Angry Birdsin 3,20
(SD = 0,63).
Erot Foozles-session 1, Foozles-session 2 ja Angry Birdsin välillä eivät ole tilastollisesti
merkitseviä.

Temporaalinen dissosiaatio, ryhmäkeskiarvot
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Kuva 11. Temporaalisen dissosiaation ryhmäkeskiarvot.

Transportaatio
Transportaatiota kartoittavien kysymysten kysymysryhmään kuuluvat kysymykset on
esitetty taulukossa 8.
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Transportaatio
11. Tuntuiko sinusta siltä että olit vuorovaikutuksessa pelimaailman kanssa?
12. Tuntuiko sinusta että olisit ikään kuin irrottautunut reaalimaailman ympäristöstä pelatessasi?
13. Missä määrin koit että peli oli sinulle jotain mitä koet, sen sijaan että se olisi ollut jotain mitä vain teet?
14. Koitko olevasi vahvemmin läsnä pelimaailmassa kuin reaalimaailmassa?
15. Huomasitko missään vaiheessa olevasi niin vahvasti mukana pelissä että et enää tiedostanut
koskettavasi näyttöä ohjataksesi peliä?
16. Tuntuiko sinusta että liikuit pelissä ikään kuin itse, oman päämääräsi mukaisesti?
Taulukko 8. Transportaation kysymysryhmän sisältämät kysymykset.

Transportaation ryhmäkeskiarvot on esitetty kuvassa 12. Keskiarvot sijoittuvat välille
hieman alle kahdesta hieman alle neljään. Suurin osa keskiarvoista on lähellä pistemäärää
kaksi. Korkeimman pistemäärän on neljässä tapauksessa saanut Angry Birds, kahdessa
tapauksessa Foozles-sessio 1 ja kahdessa tapauksessa Foozles-sessio 2. Kahdessa
tapauksessa Foozles-sessio 2 ja Angry Birds ovat saaneet saman pistemäärän.
Transportaatiota kartoittavien kysymysten ryhmän keskiarvo Foozles-sessiolle 1 on 2,73
(SD = 0,46). Foozles-session 2 keskiarvo on 2,52 (SD = 0,52) ja Angry Birdsin 2,83 (SD =
0,70). Erot Foozles-session 1, Foozles-session 2 ja Angry Birdsin välillä eivät ole
tilastollisesti merkitseviä.
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Transportaatio, ryhmäkeskiarvot
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Kuva 12. Transportaation ryhmäkeskiarvot.

Haasteellisuus
Haasteellisuutta kartoittavien kysymysten kysymysryhmään kuuluvat kysymykset on
esitetty taulukossa 9. Negatiivisten kysymysten perään on taulukossa merkitty *-merkki.
Haasteellisuus
17. Oliko peli haastava?
18. Oliko pelatessa hetkiä, jolloin olisit halunnut luovuttaa? (*)
19. Olitko motivoitunut pelaamisesta?
20. Oliko peli helppo? (*)
21. Tuntuiko sinusta että edistyit pelissä sen loppua kohden?
22. Miten hyvin mielestäsi suoriuduit pelissä?
Taulukko 9. Haasteellisuuden kysymysryhmän sisältämät kysymykset. (* Immersiolle vastakkainen
kysymysmuotoilu, analyysissä käännetty asteikko.)
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Haasteellisuuden ryhmäkeskiarvot on esitetty kuvassa 13. Keskiarvot sijoittuvat välille
hieman alle kolmesta hieman yli neljään. Erot eri pelien ja versioiden välillä eivät ole
suuria. Kahdessa tapauksessa Foozles-sessio 1, Foozles-sessio 2 ja Angry Birds ovat kaikki
saaneet saman pistemäärän.
Haasteellisuutta kartoittavien kysymysten ryhmän keskiarvo Foozles-sessiolle 1 on 3,43
(SD = 0,32). Foozles-session 2 keskiarvo on 3,41 (SD = 0,25) ja Angry Birdsin 3,56 (SD =
0,50).
Erot Foozles-session 1, Foozles-session 2 ja Angry Birdsin välillä eivät ole tilastollisesti
merkitseviä.

Haasteellisuus, ryhmäkeskiarvot
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Kuva 13. Haasteellisuuden ryhmäkeskiarvot.

Kysymysryhmittäisen tarkastelun yhteenveto
Tilastollisesti merkitsevät tulokset ryhmäkeskiarvoista olivat edellä kuvatut erot ryhmissä
tarkkaavaisuus, emotionaalinen osallistuminen ja nautittavuus. Tulokset olivat kaikki
samansuuntaisia niin, että vertailtaessa Foozlesin versioita 1 ja 2 (ryhmissä tarkkaavaisuus
ja emotionaalinen osallistuminen), sai Foozlesin versio 1 paremman keskiarvon.
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Vertailtaessa Foozlesin versiota 2 ja Angry Birdsiä (ryhmissä emotionaalinen
osallistuminen ja nautittavuus) sai Angry Birds paremman keskiarvon.
Seuraavaksi haluttiin vielä perehtyä kysymyskohtaisiin tuloksiin. Näin haluttiin selvittää,
olisiko kysymyskohtaisissa tuloksissa ristiin meneviä tuloksia yksittäisten kysymysten ja
kysymysryhmien välillä, niin että nämä selittäisivät kysymysryhmien keskiarvojen
asettumisen lähelle toisiaan.
4.3. Immersion kysymyskohtaiset tulokset
Yksittäisille kysymyksille suoritettiin toistettujen mittausten t-testit. T-testien tulosten
(taulukko 5) perusteella eroa oli lähinnä Foozles-session 2 ja Angry Birdsin välillä
(kysymykset 11, 19, 23, 28, 29, 31) ja vain yhdessä tapauksessa (kysymys 22)
Foozlesin eri kehitysversioiden välillä.

Foozles-2 – Angry Birds

Foozles-1 – Foozles-2
T-testi

Keskiarvo

t(8) = 2,53

Foozles-1 = 3

(p = 0,04)

Foozles-2 = 3,44

Kysymys

Kysymysryhmä

T-testi

Keskiarvo

11. Tuntuiko sinusta siltä

Transportaatio

t(8) = 3,16

Foozles-2 = 2,89

(p = 0,01)

Angry Birds = 4

t(8) = 4,44

Foozles-2 = 3,11

(p = 0,002)

Angry Birds = 4

että olit vuorovaikutuksessa pelimaailman kanssa?
19. Olitko motivoitunut

Haasteellisuus

pelaamisesta?
22. Miten hyvin mieles-

Haasteellisuus

täsi suoriuduit pelissä?
23. Vetosiko peli

Emotionaalinen

t(8) = 3,36

Foozles-2 = 2,33

tunteisiisi?

osallistuminen

(p = 0,01)

Angry Birds = 3,56

28. Piditkö pelin grafii-

Nautittavuus

t(8) = 1,18

Foozles-2 = 3,56

(p = 0,03)

Angry Birds = 4,56

t(8) = 1,89

Foozles-2 = 3,11

(p = 0,04)

Angry Birds = 4

t(8) = 2,00

Foozles-2 = 3,33

(p = 0,009)

Angry Birds = 4,33

kasta ja kuvakielestä?
29. Kuinka paljon nautit

Nautittavuus

pelaamisesta?
31. Haluaisitko pelata
peliä uudelleen?

Nautittavuus

Taulukko 10. Kysymyskohtaiset tilastollisesti merkitsevät tulokset.

Verrattaessa yksittäisten kysymysten ja kysymysryhmien tilastollisesti merkitseviä tuloksia
todettiin, että aineistossa oli kolme yksittäistä tilastollisesti merkitsevää kysymyskohtaista
eroa (kysymykset 11, 19 ja 22), joiden kysymysryhmissä (transportaatio ja haasteellisuus)
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ryhmäkeskiarvo ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Ryhmissä emotionaalinen
osallistuminen ja nautittavuus oli neljä yksittäistä tilastollisesti merkitsevää kysymystä, ja
myös näiden kysymysryhmien keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi oli
yksi merkitsevä ryhmäkeskiarvo (tarkkaavaisuus), jonka ryhmän yksittäisissä kysymyksissä
ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä.
Tämän perusteella voidaan todeta, että yksittäisten kysymysten tai kysymysryhmien välisiä
ristikkäisyyksiä ei ollut niin paljoa, että ne voisivat olla pääsyy tulosten yleiselle
satunnaisuudelle.
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5. Yhteenveto ja pohdinta
Tässä luvussa kerrataan toteutetun tutkimuksen tärkeimmät tulokset sekä arvioidaan tutkimuksen antia.
5.1. Tärkeimmät tulokset
Tutkielman tavoitteena oli perehtyä siihen, voiko immersion kokemuksen analysoinnista
olla pelinkehityksessä hyötyä, millaisia keinoja tähän voisi olla, ja erityisesti, onko
Jennettin ja muiden [2008] immersiolomake pelinkehityksen kannalta hyödyllinen
käytännön työväline.
Jennett ja muut [2008] toteavat tutkimuksessaan, että immersiota voidaan mitata
subjektiivisesti immersiolomakkeen avulla. Nyt toteutetun tutkimuksen perusteella näyttäisi
kuitenkin siltä että erot, tai osallistujien oma arvio eroista, immersion kokemuksessa eri
pelien tai saman pelin eri versioiden välillä, eivät käy ilmi immersiolomakkeen avulla, kun
tarkastellaan immersiolomakkeen kysymyksiä kokonaisuutena. Kysymyskategorioiden ja
yksittäisten kysymysten tasolla eroja havaittiin, mutta yksityiskohtaisempikaan tarkastelu ei
tuottanut kovin paljoa tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Tämän johdosta on siis vaikea antaa suosituksia siitä, millainen immersiolomakkeen
käyttötapa voisi olla pelinkehityksen kannalta hyödyllinen. Immersiolomake ei ehkä auta
saman pelin hieman erilaisten versioiden immersion erojen luotettavassa mittaamisessa
ainakaan näin pienellä koehenkilömäärällä.
5.2. Immersion kokemuksen mittaamisesta immersiolomakkeen avulla
Immersiolomakkeen avulla tehdyissä kokeissa on havaittu, että hyvin erilaisissa tilanteissa
voidaan kokea immersiota.
Jennettin ja muiden kolmannessa kokeessa käytettiin immersiolomaketta samankaltaisten
tehtävien yhteydessä. Kokeessa osallistujien tehtävänä oli klikkailla satunnaisesti näytölle
ilmestyviä laatikoita. Laatikoiden näytölle ilmestymiselle oli neljä erilaista konditiota:
hitaasti ilmestyvät, nopeasti ilmestyvät, kiihtyvällä tahdilla ilmestyvät sekä pelaajan omasta
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klikkailutahdista määräytyen ilmestyvät. Tutkijoiden hypoteesina oli se, että eri
konditioissa laatikoita klikkailleiden osallistujien immersion kokemuksessa olisi selkeitä
vaihteluita. Hypoteesi ei kuitenkaan saanut tukea. Tutkijat epäilevät, että tämä johtui siitä,
että osallistujien suorittama tehtävä ei ollut tarpeeksi pelimäinen. [Jennett et al., 2008]
Pelimäisinä ominaisuuksina klikkailutehtävässä oli nopeatahtista vuorovaikutusta ja se
tarjosi tiettyä tunnetta etenemisestä, mutta se oli toisaalta hyvin yksinkertainen, minkä
myötä siitä puuttui immersion kokemiselle tärkeitä tekijöitä kuten grafiikka ja ääni tai
sellaiset laajemmat pelikokonaisuuden osa-alueet kuten pelimaailma tai tarina.
Huomattavaa on, että immersiolomake antoi tällaisenkin klikkailutehtävän tapauksessa
(kaikissa neljässä laatikoiden ilmestymisnopeuden konditiossa) korkeita immersiopisteitä,
eikä sen avulla pystytty erottelemaan ominaisuuksiltaan erilaisia konditioita.
Voi hyvinkin olla, että Jennettin ja muiden [2008] immersiolomake kyllä mittaa
immersiota. Kaksi toisiaan lähellä oleviin genreihin kuuluvaa mobiilipeliä ovat kuitenkin
tutkimuskohteena erilaisia kuin tietokonepelin ja verrokkitehtävän vertailu. FPS-pelin
pelaamisen ja sattumanvaraisesti näytölle ilmestyvien laatikoiden klikkailun vertailussa
yksinkertaisemmasta

tehtävästä

puuttuu

paljon pelimäisiä

ominaisuuksia

ja

ero

klikkailutehtävän ja pelin välillä on suurempi kuin kahta mobiilipeliä keskenään
verrattaessa.
Voi siis olla, että immersiolomakkeen avulla ei voida osoittaa eroja näin samantyyppisten
pelien tapauksessa. Jennettin ja muiden [2008] toteuttamissa kokeissakin eroja saatiin, kun
tarkastelussa oli peli ja verrokkitehtävä, mutta kokeessa jossa vertailtiin saman tehtävän
erilaisia konditioita, eroja ei pystytty osoittamaan.
5.3. Immersio pelinkehityksen näkökulmasta
Saadut tulokset viittaavat siihen, että immersiolomake ei tämän tutkimuksen perusteella ole
sovelias menetelmä pelinkehityksen työvälineeksi siihen tarkoitukseen, että sen avulla
voitaisiin verrata pelin eri kehitysversioita tai muuten hyvin samankaltaisia pelejä
keskenään.
Pelinkehitystyötä tehtäessä tilanne on usein kuitenkin se, että halutaan verrata saman pelin
eri kehitysversioita, kuten tässäkin tutkimuksessa oli Foozlesin tapauksessa. Toisaalta
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voidaan myös haluta verrata kehitteillä olevaa peliä johonkin jo markkinoille tulleeseen
valmiiseen, samalle pelaajakohderyhmälle suunnattuun peliin.
Immersiolomakkeen avulla saadut tulokset eivät antaneet konkreettista näyttöä siitä, miten
lomaketta voisi jatkossa hyödyntää pelinkehityksessä. Joitain ajatuksia lomakkeen
mahdollisista käyttötavoista kuitenkin heräsi.
Mikäli immersiolomakkeen yksittäiset kysymykset todella kartoittavat kysymysryhmän
aihepiiriä

(tarkkaavaisuus,

emotionaalinen

osallistuminen,

haasteellisuus,

jne.),

kysymysryhmiä voisi käyttää sen selvittämiseen, mitkä immersion osa-alueet pelissä
toimivat ja toimivatko ne niin kuin halutaan.
Pelinkehityksen kannalta voisi olla hyödyllistä, jos olisi tarjolla työkalu, jonka avulla
pystyttäisiin selkeästi osoittamaan, milloin pelin suunnittelu- ja toteutusratkaisut onnistuvat
tuottamaan tavoitteena olleen kaltaisia immersion kokemuksia. Eri pelien ja genrejen välillä
on eroavaisuuksia siinä, mitä osa-alueita halutaan painottaa. Jos esimerkiksi kasuaalipeli
onnistuu bussipysäkillä häivyttämään ajantajun tuntemusta, vähentämään odotusajan
ikävystyttävyyttä tai häivyttämään pelaajan ”arkisia huolia”, on se varsin onnistunut peli
genressään. Immersiolomakkeen avulla saatu immersiopistemäärä tai vastausten keskiarvo
ei kuitenkaan kerro, millä tavalla tai mihin osa-alueisiin liittyen pelatessa koettiin
immersiota.
Tilanne voi olla vastaava, jos on arvioitu kilpailijan pelin immersiota ja se on saanut omaa
kehitteillä olevaa peliä paremman immersion keskiarvon. Pelkkä keskiarvo ei kerro pelin
kehittäjille juuri mitään siitä, miltä osa-alueiltaan kilpaileva tuote oli parempi, tai miten
omaa peliä ja sen immersion kokemusta konkreettisesti voisi kehittää.
Sen sijaan hedelmällisempää olisi, jos voitaisiin kysymysryhmä- tai kysymyskohtaisesti
poimia niitä tekijöitä, joita kyseessä olevassa pelissä erityisesti halutaan painottaa, ja saada
näiden onnistuneisuuteen vastauksia. Näin voitaisiin saada konkreettisia ohjeita siihen, mitä
pelissä tulisi kehittää.
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Tämän tutkimuksen myötä avoimeksi jää kuitenkin se, pystyykö immersiolomakkeen
avulla osoittamaan riittävästi merkitseviä eroja keskenään samantyyppisten pelien
tapauksessa, ja voisiko sitä hyödyntää edellä kuvatulla tavalla.
Immersio saattaa myös olla siinä määrin monisäikeinen kokemus, että sen mittaaminen
ylipäänsä ei lopulta palvele niitä tarkoituksia, joita pelinkehityksessä on. Kuten on todettu,
immersio

kyllä

liittyy

kokonaisuudessaan

mielenkiintoiseen

ja

nautittavaan

pelikokemukseen, ja mikäli immersiota ei pelaamisen yhteydessä koeta, peli ei välttämättä
saavuta toivotunlaista suosiotakaan. Nyt tarjolla olevien työvälineiden avulla immersion
kokemuksen selvittäminen on kuitenkin epävarmaa, joten pelinkehityksessä voisi olla
hedelmällisempää pyrkiä kartoittamaan esimerkiksi suoraan pelaajien kokemuksia pelin
nautittavuudesta ja mielenkiintoisuudesta. Mikäli nämä aspektit ovat kunnossa, immersion
kokemustakin todennäköisesti pelatessa syntyy.
5.4. Mobiilipelien ja satunnaisesti pelattavien pelien immersion kokemus
Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, koetaanko mobiilipelien pelaamisen yhteydessä
ylipäänsä immersiota.
Kuten Kultima [2009] toteaa, mikäli pelaamistapa on satunnainen, kuten usein
mobiilipelien tapauksessa voi olla, pelaamista voivat motivoida monet muutkin tekijät kuin
halu intensiivisesti syventyä pelaamiseen. Sitäkin voidaan siis pohtia, koetaanko
mobiilipelien ja erityisesti niiden satunnaispelaamisen yhteydessä immersiota.
Osallistujien omakohtainen arvio immersiosta ja pelikokemuksesta
Tutkimuksen loppuhaastattelun yhteydessä, toisen pelikierroksen päätteeksi, osallistujia
pyydettiin arvioimaan immersion kokemustaan asteikolla 1-10 koskien juuri pelattuja
Foozlesin paranneltua versiota sekä Angry Birdsiä. Tulokset on esitetty kuvassa 14.
Foozles-session 1 yhteydessä ei ollut loppuhaastattelua, eikä immersiota kysytty. Kaksi
pelaajaa kuitenkin halusi immersion kokemuksensa mainita samassa yhteydessä kun sanoi,
että Foozles-sessio 2 olisi ollut parempi ilman nyt mukana olleita ääniefektejä.
Immersiolle annetut pistemäärät vaihtelevat välillä kolmesta yhdeksään. Niissä tapauksissa,
joissa Foozles-session 1 pistemäärä on mainittu, on se saanut korkeimman pistemäärän.
Korkeimman pistemäärän on viidessä tapauksessa saanut Angry Birds, yhdessä tapauksessa
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Foozles-sessio 2. Yhdessä tapauksessa Foozles-sessio 1 ja Angry Birds ovat saaneet saman
pistemäärän.
Foozles-session 2 immersion keskiarvo oli 5,56 (SD = 1,51) ja Angry Birdsin keskiarvo
6,78 (SD = 1,99). Tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä t(8) = 1,74 (p = 0,12).

Immersio asteikolla 1-10
10
9
8
7
6

Foozles v1

5

Foozles v2

4

Angry Birds

3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kuva 14. Immersio asteikolla 1-10 pelaajilta loppuhaastattelussa kysyttynä.

Kaikki osallistujat arvioivat immersion kokemustaan vähintäänkin kohtuulliseksi.
Yksikään haastatelluista ei myöskään todennut, ettei olisi kokenut lainkaan immersiota.
Huomioitava kuitenkin on, että testitilanteiden pelaamisympäristössä ei ollut häiriötekijöitä,
eikä pelaamistilanne siinä mielessä ollut vastaava kuin satunnaispelaamisessa yleensä. Voi
olla, että keskittyneisyys pelaamiseen oli koejärjestelyn myötä pelien tyypillisestä
pelaamistavasta poikkeavaa.
Luvussa 4 tarkasteltujen tulosten perusteella Foozles-sessio 2 sai useimmissa tarkasteluissa
(niin immersion keskiarvossa kuin tilastollisesti merkitsevissä ryhmäkeskiarvoissa) ja
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useimpien pelaajien tapauksessa pienemmän pistemäärän kuin Foozles-sessio 1.
Merkittäviä eroja kysymysryhmissä oli pelin nautittavuudessa ja emotionaalisessa
osallistumisessa ja tulokset olivat kaikki samansuuntaisia.
Tähän yritettiin löytää selitystä pelaajien käytettävyyslomakkeella pelistä antamista
kommenteista. Ainoa asia, mitä osallistujat useammissa tapauksissa kritisoivat toisesta
pelikierroksesta, olivat sen ääniefektit. Ääniefektejä kiiteltiin kolmessa tapauksessa, ja
kritisoitiin kuudessa. Pääasiallinen ongelma oli niiden terävyys ja liian kova voimakkuus
verrattuna pelin taustamusiikkiin.
Muilta osin ne kommentit, jotka sisälsivät ensimmäisen ja toisen pelikierroksen vertailua,
olivat positiivisia. Tehtyjä muutoksia pelin grafiikkaan (kolme positiivista kommenttia),
pelihahmoihin (kuusi positiivista kommenttia) ja musiikkiin (viisi positiivista, yksi
negatiivinen kommentti) kehuttiin. Pelattavuudesta oli hieman ristiriitaisia kommentteja,
sillä muutama pelaaja kehui sopivaa ja tasaisesti vaikeutuvaa pelin haastavuutta, mutta
muutama kritisoi todeten, että pelikenttien vaikeustasot heittelivät häiritsevästi.
Kritiikkiä Foozles sai muutamilta pelaajilta pääasiasssa tarinan puutteesta. Osallistujat
olisivat toivoneet selkeämpää taustatarinaa ja sen hahmottamista, miksi pelihahmot olivat
juuri sellaisissa pelimaailmoissa kuin olivat. Narratiivin ja pelimaailman uskottavuuden
tärkeys pelaajille tuli siis ilmi tämänkin pelin yhteydessä. Pelin tarinaan liittyvissä
kommenteissa ei kuitenkaan ollut juurikaan eroa ensimmäisen ja toisen kierroksen välillä,
eikä näihin osiin pelissä tehty testikierrosten välillä mainittavia muutoksia.
Koska kommentit Foozlesin toisesta versiosta olivat pääasiassa positiivisia, selitystä sille,
miksi toisen testikierroksen immersiota arvioitiin ensimmäistä huonommaksi, ei
käyttäjäpalautteen perusteella löytynyt.
Osin Foozlesin toisen kierroksen huonompia immersion tuloksia saattavat selittää
useamman pelaajan maininnat ääniefekteistä, jotka olivat käyttäjäpalautteissa useimmin
mainittu negatiivinen asia Foozlesin toisesta versiosta.
Toisena vaihtoehtona herää kysymys siitä, onko uutuudenviehätyksellä osansa myös
immersion kokemisessa. Olisi ollut mielenkiintoista saada myös Angry Birdsistä
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vertailtavia tuloksia kahdelta eri pelikierrokselta, jotta nähtäisiin, olisiko asia ollut sama
myös toisen pelin tapauksessa: Laskeeko immersio innostuksen vähentyessä uudesta
pelistä? Tulos oli kuitenkin siinä määrin yllättävä, ettei tällaista osattu huomioida
tutkimusjärjestelyjä suunniteltaessa.
Tutkimuksen myötä saatiin kuitenkin vihjeitä siitä, että immersiota esiintyy myös nopeasti
omaksuttavien ja helposti lähestyttävien kasuaalia pelaamistapaa suosivien pelien
yhteydessä.
5.5. Tutkimuksen arviointia
Tutkimusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että tutkimuksen toteutukseen liittyi tekijöitä,
joiden vaikutukset tuloksiin eivät ole tiedossa. Myöskään kaikkea tutkimuksessa kerättyä
aineistoa ei käytetty tuloksia analysoitaessa.
Angry Birdsin immersiokyselyn tuloksiin on voinut vaikuttaa se, että ennen Angry Birdsiä
kaikki osallistujat olivat pelanneet Foozlesia, ja pelaaja oli jo vastannut siihen liittyvään
immersiolomakkeeseen ennen Angry Birdsin lomakkeen täyttämistä. Koejärjestelyssä ei
ollut mahdollista tasapainottaa pelien pelaamisen järjestystä, joten sen vaikutukset jäävät
nyt epäselviksi.
Koska tutkimuksessa haluttiin selvittää nimenomaan immersion kokemusta, päätettiin se
suorittaa laboratorioympäristössä. Tällainen ympäristö on varsin kaukana Foozlesin ja
Angry Birdsin kaltaisten pelien tavanomaisista pelaamisympäristöistä ja -tilanteista. Pelit
ovat satunnaisesti lyhyitä ajanjaksoja kerrallaan pelattavia tauko- tai ajankulutuspelejä.
Testitilanne,

jossa

pelejä

keskityttiin

pelaamaan

keskeytyksettä,

häiriöttömässä

ympäristössä, poikkeaa siitä ympäristössä jossa pelejä tyypillisesti pelataan. Nämä tekijät
saattoivat osaltaan vaikuttaa tutkimuksessa saatuihin tuloksiin ja tulee ottaa huomioon niitä
tulkittaessa.

Keskittyminen

peliin

saattoi

esimerkiksi

olla

vahvempaa

kuin

tyypillisemmässä pelaamisympäristössä. Toisaalta pitkät pelaamisjaksot saattoivat myös
vaikuttaa esimerkiksi osallistujien vireystilaan.
Tutkimuksen otos oli myös varsin pieni, joten sekin voi vaikuttaa tuloksiin, samoin kuin
osallistujien väliset erot aikaisemman pelaamiskokemuksen suhteen. Osallistujista
muutamalla ei ollut ollenkaan aikaisempaa kokemusta mobiilipelaamisesta, joten heidän
pelikokemuksensa oli varmasti erilainen kuin viikoittain pelaavien aktiivipelaajien.
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Pelaajille, joilla oli aiempaa kokemusta mobiilipeleistä ja joille kosketusnäyttölaitteen
käyttäminen on oman laitteen myötä tullut tutuksi, oli todennäköisesti myös luontevampaa
tutustua uuteen peliin ja aloittaa sen pelaaminen, kuin mitä se oli niille osallistujille, joilla
ei ollut kokemusta mobiilipeleistä tai omaa kosketusnäytöllistä laitetta. Näin pienellä
osallistujamäärällä tämäkin saattoi vaikuttaa siihen, että immersiolomakkeen avulla ei
havaittu pelien ja pelikertojen välillä merkitseviä eroja.
Myös pelaajien suosikkigenret ja pelaajakohtainen vaihtelu pelaamistavoissa saattoi
vaikuttaa siihen, miten he suhtautuivat juuri näiden pelien pelaamiseen. Kuten Kallio ja
muut [2011] ovat huomauttaneet, eri lailla pelaavien ja pelaamiseen suhtautuvien
osallistujien vastauksia ei pitäisi tuloksia analysoidessa automaattisesti rinnastaa keskenään,
sillä pelaamiseen voidaan suhtautua niin monella erilaisella tavalla, mikä ei välttämättä käy
ilmi esimerkiksi lomakkeeseen vastattaessa. Vastaajan tausta ja suhtautumistapa
pelaamiseen vaikuttaa siihen, millä tavalla tuloksia kannattaa analysoida.
Tutkimuksen tuloksia nyt analysoitaessa osallistujia kuitenkin käsiteltiin yhtenä joukkona,
eikä erilaisten pelaajaprofiilien edustajien vastauksia analysoitu erikseen. Näin tehtiin siitä
syystä, että osallistujamäärä tutkimukseen jo muutoinkin oli niin pieni ja kutakin erilaisista
pelaajaprofiileista edusti vain yhdestä kolmeen osallistujaa. Osallistujajoukon pienuutta ei
osattu ennen tutkimuksen toteuttamista riittävästi ennakoida, sillä alun perin tutkimukseen
oli tarkoitus rekrytoida kaksikymmentä osallistujaa. Foozlesin testaamiselle oli kuitenkin
sovittu tietty aikataulu, jonka myötä testikierrosten toteuttamisajankohdista ei voitu joustaa.
Yhdeksän osallistujaa oli se määrä, joka saatiin testaamisen aloittamiseen mennessä
kokoon.
Jennett ja muut [2008] toteavat, että pelaamista tutkittaessa tutkimukseen osallistujien
kannattaisi olla taitotasoltaan samanlaisia, ja aktiivisesti pelaavien ja ei-pelaavien
osallistujien ryhmät kannattaisi tutkimuksessa pitää erillään. Käytännössä tämän
arvioiminen esimerkiksi taustatietolomakkeen avulla on kuitenkin vaikeaa. Asia johon
pelaajien kohdalla itse kiinnitin huomiota, oli se, että osallistujien oma arvio omista
pelaamistavoista ja -taidoista vaihtelee yksilökohtaisesti, ja siksi myös osallistujien
ryhmitteleminen tiettyihin profiileihin on vaikeaa.
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Esimerkiksi osallistuja P6 arvioi taitonsa pelaajana aloittelijaksi. Kuitenkin hän omisti
osallistujista

laajimman

valikoiman

erilaisia

mobiilaitteita

ja

”aloittelijan”

pelaamiskokemukseen kuului esimerkiksi monipuolisesti erilaisia konsolipelejä ja
kokemusta

hyvin

erilaisten

pelien

pitkäaikaisestakin

pelaamisesta.

Laajasta

kokemuksestaan huolimatta P6 arvioi taitonsa pelaajana aloittelijaksi.
Myös osallistuja P5 arvioi taitonsa pelaajana aloittelijaksi. Hän ei puolestaan omistanut
älypuhelinta, tai muitakaan digitaalisten pelien pelaamislaitteita. Syyt joiden perusteella
osallistujat arvioivat itsensä aloittelijoiksi ovat erilaisia. Nämä tiedot tulivat ilmi sattumalta,
eikä niitä erityisesti osattu kysyä tutkimuksen aikana kaikilta pelaajilta. Toisaalta, koska
tutkimuksen aiheena olivat mobiilipelit, ei katsottu tarkoituksenmukaiseksikaan tiedustella
konsoli- ja muiden pelilaitteiden omistusta ja kokemusta näillä pelaamisesta. Kuitenkin
nämä seikat voivat vaikuttaa siihen, kuinka tuttu asia pelaaminen yleisesti osallistujalle on.
Huomiot ovat samansuuntaisia kuin Kallion ja muiden [2011] tekemät huomiot osallistujien
erilaisista tavoista suhtautua pelaamiseen.
Myös se että immersiolomake käännettiin alkuperäiskieleltään englannista suomeksi tulee
huomioida. Lomakkeen käännökseen voi liittyä ongelmia erityisesti silloin, kun halutaan
tietoa asenteista ja mielipiteistä. Tiettyjä fraaseja voi olla vaikea kääntää, niin että
alkuperäinen tarkoitus ei muutu. Sanoilla voi myös olla eri kielissä nyanssieroja, vaikka
käännös olisikin täysin oikea. [Behling and Law, 2000]
Jotkut kysymyksistä ovat suomennettuina aika samanlaisia, esimerkiksi kysymykset 12
(”Tuntuiko sinusta siltä että olit vuorovaikutuksessa pelimaailman kanssa?”)

ja 14

(”Koitko olevasi vahvemmin läsnä pelimaailmassa kuin reaalimaailmassa”). Keskenään
varsin samankaltaisia ovat myös kysymykset 6 (”Kuinka vahvasti tunsit olevasi tietoinen
reaalimaailmassa olemisesta pelatessasi?”), 8 (”Olitko tietoinen ympäristöstäsi?”) ja 9
(”Kiinnititkö huomiota ympärilläsi tapahtuviin asioihin?”). Voi olla, ettei kysymysten
käännöksissä ehkä tavoitettu kaikkea mitä alkuperäiskielellä tarkoitettiin. Tutkimuksessa oli
kuitenkin päätetty käyttää lomaketta alkuperäismuodossaan, eikä kysymyksiin tehty
tarkoituksellisia muutoksia.
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6. Lopuksi
Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään mitä immersio on, miten se ilmenee
mobiilipelien pelaamisen yhteydessä ja voidaanko sitä mitata pelinkehityksen kannalta
mielekkäällä tavalla.
Toteutetun tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että Jennettin ja muiden [2008]
immersiolomake

ei

ole

pelinkehityksen

kannalta

mielekäs

väline

immersion

kartoittamiseen, sillä se ei mahdollisesti pysty osoittamaan eroja keskenään samankaltaisten
pelien välillä, vaikka pelinkehityksen tapauksessa tilanne kuitenkin usein on tällainen.
Avoimeksi jää se, onko immersion kokemukseen keskittyminen pelinkehityksen kannalta
oleellista. Vaikka immersio onkin merkittävä osa kokonaisuudessaan onnistunutta
pelikokemusta, on se ainakin tämän hetken tutkimustulosten perusteella edelleen ilmiö, jota
on vaikea konkreettisesti ja selkeästi mitata.
Nykyaikaisia pelejä ja niiden pelaamiskokemusta tutkittaessa kannattaa huomioida myös
se, että kuten Kultima [2009] mainitsee, kaikissa peleissä ei suinkaan aina haeta totaalista,
äärimmäistä immersiota. Nykyään pelien ja pelitilanteiden sekä pelaajien ja heidän
motivaatioidensa kirjo on huomattavasti laajempi kuin pelitutkimuksessa ”perinteisesti” on
ajateltu. Pelaajilla on monipuolisempia tarpeita ja toiveita pelejä ja pelaamista kohtaan.
Asia mikä ei liene muuttunut on kuitenkin se, että pelaamisen halutaan olevan
nautinnollista.
Tutkielmassa kuvatussa tutkimuksessa oli useita tekijöitä, joiden vaikutuksista tuloksiin ei
ollut varmuutta. Myös aikataulu, jolla tutkimus toteutettiin, oli varsin nopeatempoinen,
mikä aiheutti omat haasteensa.
Jatkossa voisi olla hyödyllistä suunnitella pelisessiot vieläkin tarkemmin ja valita
pelaamistaustaltaan samanlaisia osallistujia, jotta rajattaisiin pois pelaajakohtaisten erojen
mahdolliset vaikutukset tuloksiin, ja voitaisiin paremmin paneutua siihen, millaisia asioita
ja eroja immersiolomake pystyy osoittamaan.
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Liite 1.
Kokemuksesi pelistä
Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä mielipidettäsi parhaiten vastaava numero
asteikolla 1 – 5, jossa:
1 = Ei ollenkaan
2 = Vähän
3 = Keskinkertaisesti
4 = Jokseenkin paljon
5 = Erittäin paljon
x = En osaa sanoa
Kysymyksiin vastatessasi pidä mielessäsi erityisesti se, miltä pelaaminen tuntui juuri ennen
sen päättymistä.
1. Kiinnittikö peli huomiosi?
Ei ollenkaan 1 2
3
4

5

Erittäin paljon x

En osaa sanoa

2. Koitko olevasi keskittynyt peliin?
En ollenkaan 1 2
3
4
5

Erittäin paljon x

En osaa sanoa

3. Kuinka paljon panostit pelin pelaamiseen?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

4. Tuntuiko sinusta siltä että yritit parhaasi?
Ei ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

5. Unohditko ajankulun pelatessasi?
En ollenkaan 1 2
3
4
5

En osaa sanoa

Erittäin paljon x

6. Kuinka vahvasti tunsit olevasi tietoinen reaalimaailmassa olemisesta pelatessasi?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
7. Missä määrin unohdit arkiset huolenaiheet?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

8. Olitko tietoinen ympäristöstäsi?
En ollenkaan 1 2
3
4

En osaa sanoa

5

Erittäin paljon x

9. Kiinnititkö huomiota ympärilläsi tapahtuviin asioihin?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
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10. Koitko missään vaiheessa tarvetta lopettaa pelaamista ja katsoa mitä ympärilläsi
tapahtuu?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
11. Tuntuiko sinusta siltä että olit vuorovaikutuksessa pelimaailman kanssa?
Ei ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
12. Tuntuiko sinusta että olisit ikään kuin irroittautunut reaalimaailman ympäristöstä
pelatessasi?
Ei ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
13. Missä määrin koit että peli oli sinulle jotain mitä koet, sen sijaan että se olisi ollut jotain
mitä vain teet?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
14. Koitko olevasi vahvemmin läsnä pelimaailmassa kuin reaalimaailmassa?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
15. Huomasitko missään vaiheessa olevasi niin vahvasti mukana pelissä että et enää
tiedostanut koskettavasi näyttöä ohjataksesi peliä?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
16. Tuntuiko sinusta että liikuit pelissä ikään kuin itse, oman päämäräsi mukaisesti?
Ei ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
17. Oliko peli haastava?
Ei ollenkaan 1 2
3

4

5

Erittäin haastava

x

En osaa sanoa

18. Oliko pelatessa hetkiä, jolloin olisit halunnut luovuttaa?
Ei ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
19. Olitko motivoitunut pelaamisesta?
En ollenkaan 1 2
3
4
5

Erittäin paljon x

20. Oliko peli helppo?
Ei ollenkaan 1 2
3

Erittäin helppo

4

5

En osaa sanoa

x

En osaa sanoa

21. Tuntuiko sinusta että edistyit pelissä sen loppua kohden?
Ei ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
22. Miten hyvin mielestäsi suoriuduit pelissä?
Todella huonosti 1
2
3
4
5 Erittäin hyvin
23. Vetosiko peli tunteisiisi?
En ollenkaan 1 2
3
4

5

Erittäin paljon x

x

En osaa sanoa

En osaa sanoa

24. Kiinnostiko sinua nähdä miten pelin tapahtumat kehittyisivät?
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Ei ollenkaan 1

2

3

4

5

Erittäin paljon x

En osaa sanoa

25. Kuinka paljon halusit “voittaa” pelin?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

26. Jännititkö sitä miten menestyisit pelissä?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

27. Huomasitko missään vaiheessa olevasi niin vahvasti mukana pelissä, että olisit halunnut
puhua suoraan pelille?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
28. Piditkö pelin grafiikasta ja kuvakielestä?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

29. Kuinka paljon nautit pelaamisesta?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

30. Kun pelaaminen keskeytettiin, olitko harmistunut pelaamisen päättymisestä?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x En osaa sanoa
31. Haluaisitko pelata peliä uudelleen?
En ollenkaan 1 2
3
4
5 Erittäin paljon x

En osaa sanoa

